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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
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

Wij leven in een vreemde tijd. Ook in deze tijd staat Westland Verstandig altijd voor u
klaar!
Zo kort tegen Kerst en het nieuwe jaar beseffen we ons nog meer hoe deze Coronatijd ingrijpt op het
leven van een ieder. Corona maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Wel gaan we bewuster leven,
denk ik. Als alles weer normaal is zullen we nog meer gaan waarderen dat alles weer normaal is. In
Coronatijd vraag ik me wel vaker af hoe betrekkelijk zaken zijn waar je je -zeker in de politiek- druk over
maakt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het leven gaat door en ook in de politiek dient datgene gedaan
te worden wat nodig is. De Westlandse inwoners mogen ook verlangen en verwachten dat wij als
raadsleden ook in deze lastige tijden voor hen opkomen. Juist nu, zou ik zeggen! Door de gemeente zelf
veroorzaakte mistoestanden -zoals afval in zakken aan palen, vreselijk slecht groenonderhoud, tekort
aan starters- en seniorenwoningen- moeten snel en effectief worden aangepakt. Dat doen we dan ook.
Voorts moeten we onze inwoners, bedrijven en verenigingen en vooral kwetsbare groepen in deze
Coronatijd steunen waar nodig en zo veel als mogelijk. Dus nog meer initiatieven voor hen die nood
hebben aan extra stimulans of een bijkomende extra hand.
De feestdagen naderen. Voor velen een fijn moment, voor anderen vaak een moment van bezinning of
het voelen van verdriet om diverse redenen. De fractie van Westland Verstandig wenst u prettige

Kerstdagen en een gezond en fijn 2022. U kunt ons altijd benaderen over gemeentezaken op 0653401068 / info@duijsens.net, maar dat is bekend. Wij zijn er voor u en staan voor u klaar! U kunt op
onze Burgerkantoren altijd een “bakkie komen doen” en een praatje maken, ook tussen Kerst en Nieuw.

1. Westland Verstandig wil een fiets- en voetgangerstunneltje onder de Koningin
Julianaweg om woongebieden beter te laten aansluiten op het centrum en scholen
Onze fractie wordt bijna wekelijks in ons Burgerkantoor aan het Marktplein benaderd door inwoners die
zich ernstig zorgen maken over de te snel en te doen druk bereden Koningin Julianaweg. Daar moet op
korte termijn iets aan gebeuren. Wij zijn het met hen eens en verzochten het College concrete stappen te
zetten. Ook zijn de overgangen gevaarlijk bij de Albert Schweitzerlaan, Van Heuven Goedhartlaan,
Rijnvaartweg en Hoflaan. Nu steeds meer woningen komen aan de overkant vanaf het centrum en de
scholen zou daar een fiets- en voetgangerstunneltje het meest geschikt zijn. We zetten ons in om dat
voor elkaar te krijgen

2, Westland Verstandig wil meer BOA’s en een gemeentelijke ombudsman voor
klachten van onze inwoners en ondernemers
Het College en de meerderheid van de Raad willen een nieuwe Kabinetschef voor College, een lobbyist,
twee bevolkingscontroleurs en inhuur van beveiligers en daarmee in vier jaar bijna € 1,5 miljoen
uitgevend. Waanzin natuurlijk. We stelden voor om met een deel van dat bedrag drie extra BOA’s aan te
stellen. Die kunnen dan nuttig werk doen in de dorpen. Steeds vaker en ernstiger zijn berichten van
drugshandel en overlastgevende situaties in onze dorpen. Daarnaast wilde Westland Verstandig een
Westlandse ombudsman/-vrouw die klachten over de gemeente gaat behandelen. Belangrijk voor onze
inwoners is het, dat ze serieus genomen worden als ze klachten hebben en dat is nu zeker niet het

geval. Helaas kregen beide moties niet voldoende steun in de Raad. Jammer, dus over enige tijd weer
proberen.

3, Dit jaar wel 0 euro’s schade bij Oud op Nieuw!
Een landelijk vuurwerkverbod is dit jaar weer een vaststaand feit. Westland Verstandig hoopt dat alle
inwoners zich daaraan gaan houden. Voordeel is geen 1.300 mensen met letsel in Nederland en
(hopelijk) geen schade en geen irritatie. Nadeel is het niet doorgaan van een traditie waar veel mensen
plezier aan beleven. Westland Verstandig is wel voor een strengere handhaving, zodat ook dit jaar
illegaal vuurwerk geen kans krijgt. Jaarwisseling 2021/2022 zal -hopen we van harte- 0 euro’s schade
geven voor de gemeente. Die euro’s kunnen we dan voor nuttige zaken gebruiken. Afgewacht moet
worden of dit een eerste stap naar een permanent algemeen verbod bij de jaarwisseling is, met vuurwerk
alleen op centrale plekken. Als u hier wat van vindt, laat het ons weten!

4. Woningen bouwen in Westland is prima, maar eerst de wegen en infrastructuur
goed regelen
Veel van onze inwoners hebben terecht klachten over de wegeninfrastructuur in onze dorpskernen. Toch
gaat dit College door met het plannen van de bouw van duurdere huizen, zonder dat de wegen goed
geregeld zijn. Een laatste voorbeeld daarvan is de bouw van ca. 1.300 woningen langs de Haagweg.
Den Haag bouwt daar ook nog eens 2.700 huizen. De wegen worden echter niet aangepast. Het College
en de ontwikkelaars gaan voor financieel gewin op korte termijn. Blijkbaar heeft men geen lering
getrokken van wat bij andere bouwplannen fout ging. Westland Verstandig wil dat anders: ontwikkelaars
moeten eerst zorgen voor een goede en veilige wegenstructuur en dan pas kan er gebouwd worden.

5. Hardnekkige Westlandse problemen schreeuwen om politiek antwoord. Wanneer
worden de echte Westlandse problemen nu eens echt aangepakt
Al jaren zien we in Westland steeds dezelfde problemen. We noemen er enigen: te weinig
starterswoningen, te weinig sociale huurwoningen, te weinig seniorenwoningen, te weinig parkeerruimte,
te weinig groen, maar ook problemen met de niet meegegroeide wegeninfrastructuur, oplopende
wachtlijsten voor woningen en voor onze verzorgingshuizen. Westland Verstandig wil met name die
problemen aanpakken door concrete besluiten te nemen, die tot een oplossing leiden. Dat kan door de
gemeente-euro’s anders uit te geven dan nu het geval is. De gemeente heeft grond genoeg. Wijs
percelen aan voor starterswoningen / zorgwoningen / sociale huurwoningen en bouw zelf voor onze
inwoners. Creëer in de dorpskernen voldoende ruimte voor groen, parkeren en een aantrekkelijke
aankleding. Wees zuinig op het bestaande groen en karakteristieke gebouwen / plekken. Wilt u met
Westland Verstandig meedenken voor een beter Westland, neem dan contact op voor een gesprek.

6. Westland Verstandig wil meer aandacht vanuit de gemeente voor een mooier en
aantrekkelijker Westland in alle opzichten
De openbare ruimte in Westland is te vaak niet op orde. Natuurlijk moeten we als inwoners ook
meehelpen. Bijna dagelijks krijgen we als fractie foto’s van verslonzingen ergens in het Westland. Het
gaat dan o.m. om het onderhoud van groen, het niet goed verwerken van afval. Ook wordt maar geen
uitvoering gegeven aan plannen om onze dorpscentra op te fleuren met banken, planten, etc. Als
tuinbouwgemeente zouden we toch moeten kunnen meedoen aan de schoonste en groenste gemeente
in Nederland. Dit zijn zaken die onze inwoners raken en met niet heel veel geld kan de gemeente dit snel
regelen. Westland Verstandig vindt dit erg belangrijk en heeft hier concrete ideeën over. Onze ambitie is
dit te realiseren en we hopen op de medewerking van de andere raadspartijen.

7. Wij gaan langskomen bij u

8. En wat nu?

Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij

In Westland is op veel gebieden nog erg veel

de inwoners. Wij gaan de komende periode de

werk aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op

Westlandse dorpen in om te horen wat er leeft,

Westland en haar inwoners. Dat maakt ook dat

wat nog beter kan en welke informatie ontbreekt.

we de bestaande vraagstukken nu moeten

Onze vertegenwoordigers komen dan langs.

beetpakken en niet naar de toekomst moeten
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.
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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.

