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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

Nieuwjaarsboodschap van Westland Verstandig voor 2022
Bij voldoende steun gaan na de verkiezingen een groot aantal zaken veranderen!
Westland Verstandig wenst alle Westlandse inwoners een gezond en een gelukkig 2022 toe. Hopelijk
wordt 2022 weer een normaal jaar, vrij van pandemiezorgen. Wel willen we aandacht geven aan die
inwoners die zichtbaar of onzichtbaar minder goed uit deze bizarre tijd komen. Westland Verstandig vindt
dat van de gemeente alle zorg die nodig is verwacht mag worden.
Net zoals in de afgelopen jaren zal Westland Verstandig ook in 2022 goed luisteren naar onze inwoners,
actie ondernemen als dat gewenst is en initiatieven nemen om Westland beter te maken. Wij hopen bij
de verkiezingen genoeg steun van de kiezers te krijgen dat we echt mogen gaan werken aan het
oplossen van de Westlandse vraagstukken: kordaat , effectief en slim. Voor de schrijnende zaken hebben
we goede oplossingen vaak meerdere malen voorgesteld, maar partijen als CDA, LPF, VVD, CU-SGP
maar ook bijv. D66, wensten geen veranderingen. Het gevolg is dat er de afgelopen 4 jaar weinig of niets
gebeurd is. We noemen een aantal voorbeelden van zaken die we echt anders willen insteken, maar er
zijn er nog veel meer:

per direct stoppen met gele zakken aan lantaarnpalen. Dat is mogelijk en ook vele andere
gemeenten deden dat al!
huishoudhulp weer op uurbasis. Ook dat is mogelijk en ook dat deden al veel andere gemeenten;
beter groenonderhoud met geen boze inwoners meer. Dit is een kwestie van goede leiding en
geld;
andere keuzes en snellere oplossingen van de grote vraag naar woningen voor starters, senioren
(met zorg), arbeidsmigranten en statushouders. Dit is per wooncategorie oplosbaar en ook
daarvan zijn bij andere gemeenten goede voorbeelden!
bestaande problemen zoals eenzaamheid oplossen via bestaande structuren (thuiszorg en
huishouduren aangevuld met vrijwilligers) en niet steeds weer nieuwe initiatieven ontvouwen die
te weinig opleveren; Wel moeten dan de thuiszorg en huishoudelijke hulpen extra uren krijgen!
stoppen met geld verspillen en in de begroting de komende 4 jaren € 80 miljoen uitgeven aan
zaken waar onze inwoners in de 11 dorpen wel van profiteren; In onze alternatieve begroting
hebben we dit uitgelegd en uitgerekend. Vanuit de Raad en het College geen kritiek op de
onderbouwing van ons alternatief. Ons alternatief wenste men niet zonder reden te steunen! Best
wel frustrerend om dat te zien: veel beter voor onze inwoners maar toch tegenstemmen! Tja …

Onze wensen voor 2022:
Dat de verkiezingen duidelijk maken dat de Westlandse kiezer duidelijk de voorkeur uitspreekt voor een
bestuur dat wel om de inwoners geeft, een bestuur dat eerst luistert en dan pas beslist, een bestuur wat
niet alleen met zichzelf bezig is maar echt om het geluk van onze inwoners geeft, een bestuur dat echt
iets doet en niet alleen maar mooie woorden spreekt, een bestuur dat toezeggingen nakomt, een bestuur
dat het accent legt op uitvoering en niet op loze visies!
Wilt u als kiezer echt iets veranderen in 2022, dan zal uw stem op Westland Verstandig volledig tot zijn
recht komen. Want u weet: wat Westland Verstandig belooft dat doet ze ook. Als u in de afgelopen jaren
contact met ons had, dan weet u dat dat waar is.
Westland Verstandig hoopt dat snel niet alles meer staat in het teken van Corona en alle Westlanders het
normale leven weer kunnen oppakken!
Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

1. Huizen bouwen voor onze eigen inwoners
De gemeente moet zorgen voor goedkope huur- en koopwoningen voor onze inwoners. Ook goed
onderhoud voor bestaande sociale huurwoningen is belangrijk. Bij nieuwe sociale huurwoningen meer
letten op de grootte omdat daarop vaak beknibbeld wordt door de bouwers. Al vele jaren is het
gemeentebestuur bezig met het oplossen van de grote vraag naar goedkope huurwoningen in Westland.
Onze wooncorporaties doen dat, maar tot nog toe gaat dat niet goed. Per saldo hadden er de afgelopen
jaren 100 woningen bij moeten komen. Dat aantal werd bij lange na niet gehaald. Dit klopt niet en dit
moet anders. Westland Verstandig pleitte voor een gemeentelijk woningbedrijf, zodat de gemeente het
zelf kan doen. Politiek krijgt die gedachte nog niet voldoende steun. Dat er nu 200 sociale huurwoningen
per jaar bijkomen, zoals het College nu weer aankondigt, is mooi maar het zijn alleen maar woorden.
Hoe en wanneer moet het College nog aangeven. Ook dit probleem wordt doorgeschoven en niet
opgelost.

2. Al jaren snakt Westland naar starterswoningen en woningen die inwoners met een
“smalle beurs” of inwoners met een modaal inkomen kunnen huren of kopen
Het College wil de komende jaren vooral duurdere huizen laten bouwen. Verkeerde keuze en zo los je
een dringend Westlands vraagstuk niet op. Het Westlandse tekort aan geschikte huizen moet echt
anders aangepakt worden. Wat doet het College, in het bijzonder de LPF-wethouders Van der Stee en
Gardien: in de Woonvisie wordt vooral gekozen voor dure en heel dure woningen. Dit is dus een
verkeerde keuze, strijdig met de externe adviezen en strijdig met wat onze inwoners dringend nodig
hebben: starters-/ senioren / spoedzoekershuizen. Toch stemden CDA, LPF, VVD, CU-SGP en een
kleine partij in met de Woonvisie. Verkeerde keuze en blijkbaar ingegeven door een foute inschatting van
wat er echt speelt in Westland.

3. Verkeersveiligheid is belangrijk in Westland
In mei nam de Raad de Westland Verstandig-motie aan om te komen tot een Verkeersveiligheidsplan.
Dat plan is nodig om het Openbaar Ministerie in staat te stellen verkeerscamera’s te plaatsen langs
wegen waar te snel gereden wordt. Westland Verstandig deed een oproep aan onze inwoners om wegen
/ straten op te geven. De respons is goed, maar maakt ons ook erg ongerust. Liefst 30 opgaves kwamen
binnen en die hadden betrekking op wegen in bijna alle dorpskernen. Westland Verstandig verzamelt ze
en zal deze inbrengen in september als het plan door de Raad behandeld wordt. U kunt ook nog melden
als u dat nodig vindt.

4. Goed nadenken over nieuwe wooncomplexen in onze dorpskernen
Er bestaat een grote vraag naar goed betaalbare appartementen in onze dorpskernen. Westland
Verstandig is voor de bouw daarvan vanwege de grote behoefte. Wel voor onze inwoners uiteraard. Wel
is belangrijk dat de nieuwbouw goed wordt ingepast in de omgeving. Er moet voldoende
parkeergelegenheid zijn, de wegen moeten geschikt zijn en de leefomgeving van de bestaande
woningen moet gerespecteerd worden. Goed en bijtijds overleg met de buurt is belangrijk. Ook moeten
de verkoop- en de verhuurprijzen aansluiten bij hetgeen kan. Bij verhuur wel in beginsel met huurtoeslag.
Westland Verstandig vindt dat ieder plan op al deze facetten bekeken moet worden. Daar moeten onze
inwoners van uit kunnen gaan en dat is iets waar Westland Verstandig voor staat!

5. Meer VERSTANDIGE keuzes voor Westland gewenst
Al jarenlang zijn in Westland dezelfde vraagstukken. We noemen er een paar, maar er zijn er veel meer:
te weinig starterswoningen, te weinig seniorenwoningen met zorg op maat, lange wachtlijsten voor
huizen en een plek in de verzorgingshuizen, haperende wegenstructuur, tekort parkeerplekken,
afnemend voorzieningenniveau in de kleinere kernen, te weinig groen in en rond de kernen. Dit is een
grip uit de zaken die het gemeentebestuur echt moet oppakken. Niet door dure visies te laten schrijven,
maar door echte aanpak en concrete zaken van de grond te krijgen. Westland Verstandig wil dat laatste
en zal met initiatieven komen. Hopelijk krijgen we zo de zaak eindelijk in beweging. Wilt u meedoen, laat
het ons weten!

6. Wij gaan langskomen bij u

7. 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.

