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Nieuwsbrief De Spiegel van Westland Verstandig
Editie nr. 11

Fractie Westland Verstandig, vlnr Jan Bogaard, Leo Boekestijn, Carlieke van Staalduinen, Melanie Stokkers, Peter Duijsens, Renate van

der Giessen, Arie Bongaards, Patricia van der Doorn

Gemeente Westland en Westland Verstandig

Politieke zaken zijn niet altijd meteen even duidelijk, toch wil Westland Verstandig helderheid geven. In
begrijpelijke taal, aan alle Westlandse inwoners en ondernemers. Zaken die in de politieke pijplijn zitten,
moeten resoluut worden aangepakt en er zijn vele zaken die anders, beter en sneller geregeld kunnen
worden. Als u die mening ook bent toegedaan, laat het ons weten. Uw ideeën en suggesties zijn welkom,
grote en kleine. Wij kunnen ermee aan de slag. De uitwerking van uw idee of suggestie kan leiden tot
een betere leefsituatie van het Westland en haar inwoners. 
Dus laat u horen, wij luisteren naar de burgers en treden daadkrachtig op. 
 
 

Gemeente Westland 

https://mailchi.mp/eef00106624a/nieuwsbrief-de-spiegel-van-westland-verstandig-editie-nr-4909541?e=[UNIQID]


Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, Monster, Ter Heijde, Maasdijk, 
’s-Gravenzande, Heenweg en De Lier. 
Westland Verstandig wil alle inwoners van Westland vertegenwoordigen. Jong en oud willen wij
inspireren om een (politieke) mening te vormen. Uw input is daarbij onontbeerlijk. Zo ontstaat er
een scala aan standpunten waaraan een ieder zich kan spiegelen.

Westland Verstandig 
Burgerkantoor Naaldwijk 
Prinses Julianastraat 43a. Geopend op dinsdag en woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur en donderdag
tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
 
Burgerkantoor ’s-Gravenzande 
Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur en maandagavond tussen 19.00 uur
en 21.00 uur. 
 
U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken voor een gesprek. U kunt dat via onderstaand e-
mailadres of telefoonnummer doen. 
Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net, website: www.westlandverstandig.nl 

 vlnr: Arie Bongaards, Jan Bogaard, Melanie Stokkers, Peter Duijsens, Carlieke van Staalduinen, Leo Boekestijn, Renate van der

Giessen 

1. Afvalinzameling in Westland moet op een totaal andere manier. Westland
Verstandig wil dat na de verkiezingen van 16 maart 2022 gaan realiseren 
Zakken aan lantaarnpalen in alle Westlandse dorpen. “Wie verzint dat”, is een veelgehoorde
terechte klacht van onze inwoners. Overal dagenlang zakken ontsieren de leefomgeving, leveren
gevaarlijke verkeerssituaties op en roepen terecht grote ergernissen op bij onze inwoners. Die



zakken is een bewuste keuze van dit College (CDA, LPF, VVD-CU-SGP) die daarin gesteund
worden door hun eigen partijen, maar ook bijv. door D66. Onnodig burgertje pesten. We
waarschuwden al voor de gevolgen, maar daar hadden de voorstemmers geen boodschap aan. 
Westland Verstandig wil overschakelen naar 1 bak die minimaal 1 keer per week wordt
leeggemaakt en liefst ondergronds. De scheiding gebeurt dan door de afvalverwerker. We noemen
dat nascheiding. Als Westland Verstandig genoeg steun van onze kiezers krijgt, zullen we switchen
en hopen we snel de ellende die er nu is te stoppen. Veel andere gemeenten deden dat ook al. Als
u mistoestanden ziet, mail of bel ons! 
 

2. Meerderheid Raad keurt gang van zaken rondom het afsluiten van contracten
met te hoge prijzen door het College goed 
Een foutenfestival, wel excuses en erkennen dat het College niet in control was, maar niet de
gevolgen daarvan trekken. Dat is de conclusie uit de extra raadsvergadering die we aanvroegen.
De afvalstoffenheffing ging met € 100,-- omhoog in 2021 en uiteraard blijft die verhoging ook de
komende jaren. Dit is direct een gevolg van het sluiten van verkeerde contracten met te hoge
prijzen en onhandig gedoe bij het sluiten van de contracten. Als je de keuze maakt voor één
aanbieder, terwijl er vele anderen zijn en die ook geïnteresseerd zijn in een contract met Westland
maar die afserveert, dan is het logisch dat je te veel moet betalen. Zeker als die ene aanbieder ook



nog weet dat hij de enige is. Dat gold zowel voor afvalinzameling door Renewi als voor het
inzamelen van papier door HVC. Hoe is het mogelijk en dat vroegen wij ons ook af. Echter de
meerderheid van de Raad met partijen als CDA, VVD, LPF, CU-SGP, D66 vonden dit normaal en
keurden het gedrag van het College en de wethouder goed. Wordt vervolgd uiteraard. Wij vinden
dat ten onrechte nu onze inwoners het gelag betalen voor fouten die ontegenzeggelijk gemaakt
werden. 
 

3. Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel voor schoon Westland 
Zwerfafval is ook in Westland best wel een probleem. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die uitgerust met
een zak en een knijper langs de Westlandse wegen gaan om zwerfafval op te ruimen. Dat moeten die
vrijwilligers vooral blijven doen. Daarnaast zal er best wel wat opvoedkundig werk verricht moeten
worden, omdat zwerfafval voorkomen kan worden als iedereen zich goed gedraagt. Wel van belang is
dat er dan ook een mogelijkheid is om zwerfafval kwijt te raken. Vandaar ons initiatiefvoorstel om in de
centra met mooie bakken te gaan werken die het afval ook vermalen en bijtijds aangeven wanneer ze
geleegd moeten worden, zodat er geen overvolle bakken zijn. Andere gemeenten hebben die bakken al
en dat gaat prima. Ook Westland moet dat invoeren omdat het de kosten niet zijn en dat alles voor een
schoon Westland. 
 

4. Westland Verstandig vraagt meer
ruimte voor mantelzorgwoningen 
Mantelzorgwoningen kunnen vergunningsvrij
gebouwd worden bij bestaande woningen.
Belangrijk als we willen dat onze inwoners langer
zelfstandig thuis in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen. De kwaliteit van leven van
ouderen zal daarmee ook toenemen. Echter van
belang is wel dat een mantelzorger dicht in de
buurt woont en vandaar dat landelijk een regel is
ingevoerd dat vergunningsvrij een
mantelzorgwoning kan worden gecreëerd. Dat is

5. Communicatie vanuit het College bar
slecht op dit moment 
Bij onze Burgerkantoren komen steeds meer
klachten binnen van inwoners die te maken
hebben met contacten bij de gemeente. De
communicatie vanuit de gemeente verloopt op dit
moment bar slecht. Er zijn meer dan 800
ambtenaren en meer dan 400 externe krachten,
maar toch slaagt het College er niet in om de
dienstverlening op niveau te houden. Zo kwamen
meldingen binnen dat telefonisch niet of
nauwelijks contact te krijgen is en als er dan



tijdelijk zo lang de mantelzorg nodig is. Echter de
gemeente Westland legt de lat te hoog voor de
eisen waaraan voldaan moet worden om een
mantelzorgwoning te hebben. Dat moet anders
en ook andere gemeenten gaan daar veel
coulanter mee om. Wij pleiten dan ook voor een
ruimhartig beleid. Meer mantelzorgwoningen is
ook goed voor de woningnood die er is en komt
vooral ten goede aan mensen die wel nog
zelfstandig kunnen wonen, maar toch enige hulp
daarbij nodig hebben. Daar moeten we absoluut
voor zijn. 
  
 

contact is, men afgesnauwd wordt, terwijl ook
vanuit het College vaak niet gecommuniceerd
wordt, toezeggingen niet worden nagekomen en
het allemaal wel erg lang duurt, als er al iets
gebeurt. Dit moet anders en beter en dit betekent
dat er gewoon meer aangestuurd moet worden.
Het moet hem niet zo zeer zitten in nog meer
ambtenaren en nog meer externen, maar meer in
de gedrevenheid en de focus op het verrichten
van goed werk. Dat betekent een strakke
aansturing en dat ontbreekt. Westland
Verstandig wil dat echt anders. 
 

6. Nog steeds geen actie vanuit het College om meer te controleren op
verkeerssnelheid 
In Westland is het best wel een probleem dat er op vele wegen te snel gereden wordt en vaak ook
te veel verkeer is. Uiteraard controleert de politie niet op snelheid en wijst ieder verzoek om dat wel
te doen van de hand. Drempels en/of verkeerssluizen zijn ook geen oplossing in vele gevallen en
dan zijn camera’s de enige mogelijkheid. Dat voorzagen we al en vandaar dat ook een
Verkeersveiligheidsplan is vastgesteld door de Raad. Nu moet alleen het College nog verzoeken
indienen bij het Openbaar Ministerie om dergelijke flitspalen te plaatsen. Weliswaar hebben we er
allemaal last van als we een bekeuring krijgen, maar het algemeen belang is dat iedereen zich
houdt aan de aangegeven verkeerssnelheid. Wij hebben dan ook bij de wethouder er nogmaals op
aangedrongen om het Openbaar Ministerie te verzoeken een aantal camera’s neer te zetten. In de
gemeenten rondom Westland zijn er veel. Het Openbaar Ministerie heeft voorts haar beleid
gewijzigd en wil ook camera’s neerzetten op plekken waar nog geen ernstige verkeersongevallen
gebeurd zijn, maar om die te voorkomen. Dat is volgens Westland Verstandig een hele goede
benadering. 
  
 

7. Meer aandacht om klachten van inwoners te voorkomen en als er klachten zijn die
beter te behandelen 
De laatste maanden valt Westland Verstandig op dat er veel geklaagd wordt over de slechte behandeling
bij de gemeente. Dat geldt zowel over de communicatie, als ook over de inhoud. Men voelt zich gewoon
niet gehoord en er wordt niet geluisterd. Uiteraard moet dit beter en dat kan ook. Wordt er dan geklaagd,
dan wordt de klacht op een hele formele wijze afgedaan. 
Westland Verstandig is nog steeds voorstander van een gemeentelijke ombudsman/-vrouw die benaderd
kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een ombudsman/-vrouw veel problemen zal weten te
voorkomen, ervoor zorgt dat dossiers niet uit de hand lopen qua mankracht en geld en ook preventief
kan werken. Wij zullen dan ook wederom in de nieuwe raadsperiode proberen een dergelijke
gemeentelijke ombudsman/-vrouw te krijgen. De Nationale Ombudsman waarnaar het College steeds
verwijst, is op dat punt geen optie. Als het College in staat is om een dure kabinetschef aan te nemen en
die in de begroting op te nemen, dan moet het installeren van een ombudsman/-vrouw natuurlijk ook
kunnen. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke functionaris zijn geld snel zal opleveren. Bij een
100.000 plus-gemeente hoort een dergelijke ombudsman/-vrouw te zijn en zeker bij een organisatie die



piept en knarst. 
.

8. Het nieuwe Westlandse gemeentebestuur moet meer aandacht hebben voor
de Westlandse vraagstukken 

Starters- en seniorenwoningen moeten snel in groten getale gerealiseerd worden. Dat kan naar
ons oordeel. Er moet gewoon een perceel grond genomen worden ergens niet al te ver van een

dorp en daar zullen deze woningen op gerealiseerd moeten worden. Nu kunnen starterswoningen
wellicht iets verder van de dorpen gerealiseerd worden dan seniorenwoningen. Als de plek
geschikt is, kan ook hoger gebouwd worden. We noemen plekken aan de Erasmusweg in

Wateringen (transitiegebied) of bij de Horti Campus. Op die wijze kan er een slag gemaakt worden
om het woningvraagstuk bij starters en senioren kleiner te maken. 

We zijn er ook voorstander van om tijdelijke woningen te realiseren voor statushouders zoals ze
dat ook in Midden-Delfland gedaan hebben. Dat zou eventueel in combinatie kunnen met

flexwoningen die op tijdelijke basis kunnen worden neergezet. Het moeten wel locaties zijn die niet
al te veel wrevel teweeg brengen bij onze inwoners en die locaties zullen dus zorgvuldig gekozen
moeten worden. Die locaties zijn er in Westland, daar zijn we van overtuigd. Wel is snelheid en
kordaatheid nodig en niet zoals het College nu vaak doet, met stroperige procedures die soms

meer dan 7 jaar duren. Wel eerst luisteren naar onze inwoners en dan pas besluiten is het devies
van Westland Verstandig.

9. Wij gaan langskomen bij u 
Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij
de inwoners. Wij gaan de komende periode de
Westlandse dorpen in om te horen wat er leeft,
wat nog beter kan en welke informatie ontbreekt.

10. En wat nu? 
In Westland is op veel gebieden nog erg veel
werk aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op
Westland en haar inwoners. Dat maakt ook dat
we de bestaande vraagstukken nu moeten
beetpakken en niet naar de toekomst moeten



Onze vertegenwoordigers komen dan langs. 
 

doorschuiven. Belangrijk voor jong en oud en
iedereen daartussen. 
  
 

Inschrijven. Wilt u, vrienden / kennissen/
familie de Spiegel ook ontvangen, geef
bericht! 
Wilt u graag op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van
Westland Verstandig, schrijf u dan in om deze SPIEGEL
VAN WESTLAND te ontvangen. Dat kan door naar onze
website te gaan of per mail of telefonisch of bij een bezoek
aan één van onze Burgerkantoren. U ontvangt dan
geregeld de SPIEGEL in uw mailbox. Wilt u ideeën,
suggesties of opmerkingen maken, laat het ons weten. 

Indien u geen
e-mail meer
wenst te
ontvangen
(AVR/GDPR)
gaarne melden.
Bij voorbaat
dank!

Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net 
website: www.westlandverstandig.nl 
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Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails? 
Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst. 
 

 
 

Westland Verstandig 
 
Burgerkantoor Naaldwijk 
Pr. Julianastraat 43a, Naaldwijk 
Geopend op dinsdag en woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur
en donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
 
Burgerkantoor ’s-Gravenzande 
Marktplein 10, 's Gravenzande 
Geopend op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur en
maandagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
 
U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken voor een
gesprek. U kunt dat via e-mail adres of telefoonnummer 06 -
53401068 doen.
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