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Nieuwsbrief De Spiegel van Westland Verstandig
Editie nr. 15

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
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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 afspraak.  
 
Burgerkantoor ’s-Gravenzande 
Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 12.00 uur en 16.00 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 

1. Vier boekjes Verkiezingsprogramma DE KANTELING 
Ons Verkiezingsprogramma De Kanteling kunt u in hard copy of per mail bij ons opvragen en bestaat uit
vier delen: 
-     Het gehele Verkiezingsprogramma; 
-     De samenvatting en per dorp de actiepunten. 
-     Wie is Wie, onze 50 kandidaten; 
-     Een boekje waar Westland Verstandig voor staat. 
  
 



2. Waarom uw stem op Westland Verstandig?  
Wij zijn voor invoering van een aantal praktische nieuwe zaken, zoals:

herinvoering schoolzwemmen (geen kind gaat van de basisschool zonder zwemdiploma A);
geen kind met een intensieve zorgondersteuning Westland uit (inpassen op de bestaande
basisscholen);
geen senior Westland uit (dat betekent genoeg verpleeg- ,crisis- en revalidatiebedden in
Westland);
oprichting gemeentelijk woningbedrijf (korte lijnen en werkt veel sneller en effectiever voor onze
inwoners; huidige woonproblemen kunnen de woningcorporaties niet oplossen).

 Maar ook:

Invoering van een ombudsman/- vrouw in Westland om oordeel te geven over opmerkingen van
inwoners over het functioneren bestuur / ambtenaren en zo nodig corrigerend op te treden;
Invoering van een referendum voor Westland of voor een dorp of voor een buurt in zaken die van
invloed zijn op de leefomgeving;

 Maar ook:



Stoppen met de gele afvalzakken en per direct overgaan op nascheiding met 1 bak of liefst
ondergronds inzamelen;
Structureel beter groenonderhoud;
Terugkeren naar huishoudelijke hulp op uurbasis;

 Maar ook:

Concrete plannen voor de realisering van 1.000 starterswoningen (koop en huur );
Concrete plannen voor senioren servicewoningen (goedkoop wonen, zorg op maat, 24/7 beheer,
gezamenlijke ruimte) in ieder dorp;
Concrete plannen voor betere leefomgeving en daar ook heel veel euro’s voor vrijmaken zodat het
geen wassen neus is;
Concrete plannen voor flexwoningen, huisvesting arbeidsmigranten, statushouders zonder dat
hele buurten in Westland daartegen opkomen, hetgeen niet alleen tot veel verdriet, boosheid en
onbegrip leidt, maar ook fel verzet waardoor de plannen jarenlang uitgesteld moeten worden;

 Maar ook de partij:

die naar u luistert, u raad geeft en zaken oppakt;
die opkomt voor de belangen van de inwoners en zorgt voor actie daar waar die nodig is om de
doelen te bereiken;

 Maar ook de partij:

die snel wil gaan werken aan een verstandige ruimtelijke verdeling van Westland;
die iedereen gelijke kansen wil geven;

 Maar ook de partij:

die opkomt voor de jongeren, senioren en alles wat daartussen zit;
die opkomt voor vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners die de steun van de gemeente nodig
hebben;

 Maar ook de partij:

die een duidelijke rol ziet van de gemeente bij dierenwelzijn;
die opkomt voor onze verenigingen die immers het cement van onze samenleving vormen;

 Maar ook de partij:

die pleit voor rust aan de kust;
die pleit voor meer en beter groen;

 Maar ook de partij:

die een andere samenwerking tussen Raad en College wenst te realiseren;
die openheid en transparantie wil en een bestuur wat er is voor de inwoners!

 Maar ook de partij:

die karakteristieke / monumentale plekken of gebouwen in Westland wil sparen;
die Westland als “de Glazen stad” en “de tuin van Europa” ook die allure terug wil geven;
die een complex moestuinen wil aanleggen, een regionaal Werkbedrijf in de kas wenst,
medicinale wietteelt wenst toe te staan;



 Maar ook de partij:

die concrete plannen heeft hoe om te gaan met de schaarse ruimte in Westland;
 die vooral de problemen van morgen wil beetpakken en niet aan luchtfietserij doet door de
toekomst te voorspellen voor na 2050;

 Maar ook de partij:

die voor onze 11 dorpen concrete verbeterzaken heeft die ook uitvoerbaar zijn binnen de
komende 4 jaren;
die van de stevige en snelle aanpak is en doet wat ze belooft;

 Wilt u meer weten, leest u dan snel ons verkiezingsprogramma. 
 

3. 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.
Onze vertegenwoordigers komen dan langs. 
 

4. 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
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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Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst. 
 

Westland Verstandig 
 
Burgerkantoor Naaldwijk 
Pr. Julianastraat 43a, Naaldwijk 
Geopend op afspraak. 
 
Burgerkantoor ’s-Gravenzande 
Marktplein 10, 's Gravenzande 
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Geopend op werkdagen tussen 12.00 en 16.00 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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