Waarom uw stem op Westland Verstandig!
Onze principes en waar we voor staan!

De KANTELING
Bent u ook voor een andere en betere aanpak van
de Westlandse vraagstukken

Kies dan voor Westland Verstandig

LIJST2

Open, eerlijk, standvastig en
VOOR
en
DICHTBIJ
alle
Westlandse inwoners

website: westlandverstandig.nl;
Facebook.com/westlandverstandig
Twitter.com/WVerstandig
Instagram Westland Verstandig

Beste lezer,
Wij hebben ons Verkiezingsprogramma “De Kanteling”. We hebben ook een apart boekje met de
Samenvatting, met Wie is Wie en per dorp onze actiepunten en tenslotte een boekje met waar
Westland Verstandig voor staat, onze principes en waarom u voor Westland Verstandig zou
kiezen.
Bijgaand Waarom uw stem op Westland Verstandig! Onze principes en waar we voor staan!

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;
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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.
Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Lijsttrekker Westland Verstandig
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Inleiding
A. Wij leven in een vreemde tijd met een onrustige wereld. Ook in deze tijd
staat Westland Verstandig altijd voor u klaar!
We beseffen ons nog meer hoe deze Coronatijd ingrijpt
op het leven van een ieder. Corona maakt ons duidelijk
hoe kwetsbaar we zijn voor onvoorziene omstandigheden
op alle gebieden. Wel gaan we bewuster leven, meer
omzien naar elkaar. Een andere rol ook voor de
gemeente. Als alles weer normaal is zullen we nog meer
gaan waarderen dat alles weer normaal is. In Coronatijd
komt vaker bij ons het gevoel op hoe betrekkelijk zaken
zijn waar je -zeker in de politiek- je 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 partij
ook in deze lastige tijden voor hen opkomen. Juist nu! 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. Voorts moeten we onze inwoners, bedrijven en verenigingen en
vooral kwetsbare groepen in deze Coronatijd steunen waar nodig en zo veel als
mogelijk. In ons verkiezingsprogramma “De Kanteling” gaan we hierop verder door.
Westland Verstandig heeft plannen voor Westland “De Glazen Stad” in 2022-2026. Zij
verwoordt dat in dit partijprogramma

“De KANTELING”.
Omdat wij vinden dat heel veel anders en beter moet!
B. De Kanteling voor een verstandige verandering; Niet over, maar met onze
inwoners praten. Werken aan morgen!
“De mening van inwoners telt echt en inwoners moeten serieus genomen worden”
“Een bijzondere tijd om te besturen” en “De inwoner moet centraal staan!”

De Kanteling is de naam van ons verkiezingsprogramma. De bijna afgelopen
Raadsperiode heeft duidelijk gemaakt dat het huidige College van CDA, LPF VVD en CUSGP zelfs met 6 wethouders er weinig van gebakken heeft. Niet alleen weinig of geen
nieuwe initiatieven, maar zelfs het passen op de winkel lukte niet. Ook vaak verkeerde
keuzes. Daar waar goede alternatieven waren, daar niet voor kiezen! Dit terwijl
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hardnekkige problemen schreeuwen om snelle, kordate en effectieve politieke
antwoorden. De problemen van 2018 liggen er nog steeds. Corona kan niet voor alles als
excuus gebruikt worden.
C. Westland Verstandig wil het anders gaan doen na maart 2022
“Westland Verstandig heeft concrete plannen voor een actiever gemeentebestuur na de
verkiezingen. Zij wil graag de kans krijgen dat uit te voeren, maar daar heeft ze de steun van u
als kiezer voor nodig! Na de verkiezingen zullen we samenwerken met partijen die ook voor deze
aanpak zijn.”

Allereerst anders omgaan met de uitgaven en geen geld meer verspillen aan zaken waar
onze inwoners en ondernemers niets aan hebben. Zie onze alternatieve begrotingen over
2019 tot en met 2022! Dat er meer euro’s beschikbaar komen is echt nodig, want alleen
van plannen maken wordt Westland niet beter! Dan kordaat en snel de al jaren
bestaande Westlandse problemen aanpakken. We noemen er enkele, maar er zijn er
meer in ons programma:
-

Betere zorgvoorzieningen. O.m. meer zelfstandig wonen met zorg op maat (met
zorg zo licht als kan en zo zwaar als nodig) en gezellige recreatieruimte. Snelle
uitbreiding verpleeghuis- en crisisbedden en ook financiële middelen daarvoor
beschikbaar stellen. Gelukkig werd onze motie om in ieder dorp servicewoningen
te realiseren door de Raad bij een tweede poging aangenomen. Nu nog de snelle
uitvoering. Er zijn mogelijkheden;

-

Als gemeente zelf goedkope woningen met een eigen woningbedrijf gaan
realiseren. Eigentijds wonen voor jong tot oud en inwoners met een beperking
(beschermd wonen) en daarvoor 10 ha grond bestemmen voor de uitvoering;

-

De overal in onze dorpen bestaande te krappe wegenstructuur goed aanpakken en
bij de planning van nieuwe woningen, aan goede wegen en goed groen veel meer
aandacht

besteden.

Steeds

zorgen

dat

een

woonwijk
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goede

ontsluitingsmogelijkheden heeft;
-

Structureel meer en beter groen in Westland en echt werk maken van een betere
leefomgeving en ergernissen van onze inwoners voorkomen;

-

Veel sneller en kordater plannen uitvoeren en al jaren urgente problemen
oplossen;

-

Overschakelen naar nascheiding en beter groen waardoor de ergernissen van onze
inwoners worden opgelost;

Dit alles aanpakken vraagt een ander Bestuur en een andere wijze van besturen.
Veel meer aandacht aan zaken die echt belangrijk zijn en die snel aanpakken. Niet
berusten en zich neerleggen -zoals recent LPF-wethouder Gardien met enige trots
aangaf- dat ieder plan minstens 7 jaar duurt voordat het uitgevoerd kan worden. Dit is
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absoluut niet nodig bij een correcte, gedreven en verstandige aanpak. Westland
Verstandig wil dit graag in de praktijk brengen.
Westland Verstandig vindt dat raadsleden als volksvertegenwoordigers de opvattingen en
emoties van de inwoners moeten vertolken.
Westland Verstandig wil in de komende raadsperiode snel en kordaat de Westlandse
vraagstukken aanpakken en oplossen, daarbij onze inwoners en wat voor hen belangrijk
is op de eerste plaats zetten! Dat zal heel veel energie en kracht gaan kosten, maar wij
willen graag de kans krijgen en voor en in Westland aantonen dat het anders kan.
D. Werken aan morgen
Er is een krachtige gemeente nodig tijdens en na Corona. Ook in Coronacrisistijden moet
en kan het gaan over de aanpak van de grote vraagstukken van Westland. Westland
Verstandig wil Westland veel steviger op de kaart zetten. Een aantrekkelijke gemeente
ook voor starters, voor werkenden, voor senioren. Een gemeente die in alle opzichten in
balans is. Veel meer moet bekeken worden hoe het beleid in de praktijk werkt en wat er
beter kan. Het gemeentebestuur moet zichtbaar in de gemeente zijn, betrokken in de
dorpen en buitengebied, luisteren naar uw verhaal als inwoner. Westland Verstandig
gaat thema’s als nijpende problemen op de woningmarkt, het tekortschietende
voorzieningenniveau op het gebied van verpleeg- en crisisbedden in Westland, de veel
inwoners ergerende onvoldoende wegenstructuur in Westland, het ontbreken van
parkeerplaatsen, onevenwichtige toewijzing van woningen in de dorpen etc., in de
komende 4 jaar aanpakken.
Daarnaast

wil

Westland

Verstandig

snel

overschakelen

op

nascheiding

bij

afvalinzameling (geen plastic zakken en minder bakken), beter en meer
groenonderhoud en teruggaan naar uren in Wmo-huishoudhulp. Westland
Verstandig staat voor zaken die op dit moment in de gemeente sterk leven. Wij stemden
al tegen deze plannen van het College in de Raad en waarschuwden ook voor de
gevolgen!
Na de raadsverkiezingen zal heel snel gewerkt moeten worden aan een snelle aanpak.
Niet met vage, dikke, veel geld kostende en door externe bureaus opgestelde visies waar
dit College er vele tientallen (± 50) van heeft geproduceerd en die nu al bijna allemaal in
de kast liggen. Met alleen visies maak je Westland niet beter. Wij willen echte
uitvoering, een echte missie met concrete punten die ook dan gelijk financieel worden
geregeld.
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Het College is blijkbaar niet in staat om de bedrijfsvoering zo te doen dat de
leefomgeving in Westland goed verzorgd wordt. Dat is een belangrijke taak van de
gemeente om dat wel goed voor elkaar te krijgen. Voeg daaraan toe dat alles heel traag
verloopt en in feite alleen maar mooie plannen worden gelanceerd die vervolgens of niet
gerealiseerd worden of de realisering ellenlang duurt en uiteindelijk toch weer iets anders
worden gepresenteerd omdat het eerste idee niet goed was. Dat moet echt anders gaan
worden in de nieuwe raadsperiode na maart 2022. Westland Verstandig wil dat anders
gaan doen!
E. Kordaat, krachtdadig en goed besturen
Westland Verstandig vindt het een uitdaging om dat te gaan doen na de verkiezingen.
Veel directer, wellicht met minder zaken die per se gerealiseerd moeten worden, maar
wel realiseren wat je belooft en uitleggen waarom die zaken belangrijk zijn en andere
zaken wellicht op termijn pas uitgevoerd kunnen worden en dan ook aangeven wanneer
dat dan wel zal gaan gebeuren. Ook financieel staan wij een ander beleid voor. Minder
geld verspillen, de investeringen die al vóór 2022 gepland zijn kritisch bezien of het nog
wel nodig en nuttig is en wat het nut voor onze inwoners is en zo nodig schrappen.
Andere zaken wel realiseren die nu niet gebeuren en met name zaken die voor onze
inwoners belangrijk zijn.
Alles duurt te lang omdat het huidige College al 4 jaar lang stroperig handelt en gewoon
niet bij machte is effectief, snel en kordaat te handelen. Er gaat daarbij ook te veel fout
waar onze inwoners de dupe van zijn! Collegeleden die niet weten wat er gebeurt en
veelal te laat in de gaten hebben wat er gebeurd is. Van onderhoud groen tot beheer
begraafplaatsen, van meer woningen voor starters, senioren, spoedzoekers tot betere
voorzieningen in de dorpen. De voortdurende chaos bij de afvalinzameling en het
groenonderhoud is typerend voor dit College. Ook meer groen, schoner water en
voldoende waterbergingen bleven allemaal oningevuld. De schrijnende wachtlijsten voor
een plek in een verpleeg-/ verzorgingshuis werden niet aangepakt. Ook andere
wachtlijsten (starterswoningen) werden alleen maar langer.
Het blijft communicatieklachten regenen van inwoners die niets horen of waaraan
beloften niet worden nagekomen. Niet vreemd als bijna 20% van onze medewerkers
duurbetaalde externe tijdelijke krachten zijn die niets hebben met Westland en enkel er
zijn om “een klusje te klaren” en dan weer verdwijnen. Dit laatste kost de gemeente
Westland overigens bijna 15 miljoen euro’s per jaar.
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Wel veel mooie woorden en persmomenten van dit College, maar er veranderde niets in
de afgelopen jaren. Het niet echt “in control” zijn voor wat betreft de uitgaven op
belangrijke vlakken, werd erkend. Van onderwijs tot afval en van zorg tot
begraafplaatsen. Door verkeerde keuzes werd en wordt nog steeds veel geld verspild. De
inwoners en ondernemers moeten de rekening betalen. Van de 50 grootste gemeenten
(want daar moeten we ons mee vergelijken) zitten we aan de top qua hoogte tarieven,
heffingen en gemeentelijke apparaatskosten.
F. Is er dan niets gebeurd?
Jawel, maar bijna altijd was dit de verdienste van ontwikkelaars / derden, die dan
overigens weer vaak te veel hun zin kregen en eigen winstbejag vooropstelden,
waardoor er toch weer veel ontevredenheid bij onze inwoners achterbleef. We noemen
als voorbeeld de nieuwbouw Pijletuinenhof in Naaldwijk, plek voormalige BMW-garage
aan de Kerklaan in Wateringen, de geplande nieuwbouw op het terrein van het
voormalige Harmoniegebouw in Naaldwijk. We noemen ook de bouw van grote
arbeidsmigrantenhuisvestingen

in

De

Lier,

’s-Gravenzande

en

Naaldwijk

op

verwaarloosde tuinbouwlocaties, die echter voor wat betreft de ligging absoluut
ongeschikt zijn. Hetzelfde geldt voor de flexwoninglocaties aan de Molenweg in Monster
en aan de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande.
Overigens is dit College ook niet echt inwoners- en ondernemersvriendelijk. Wellicht wel
in woord, maar zeker niet als het er op aankomt! Daar kunnen tal van voorbeelden van
gegeven worden. Westland Verstandig wil ook hierin een radicale verandering brengen in
de komende 4 jaren.
Wel is dit College een kampioen in het maken van hoge kosten voor het opstellen (door
externe bureaus) van vele tientallen visies, meestal zonder geplande concrete uitvoering
en het maken van heel veel kosten voor eigen reclame van de collegeleden en College.
Hoge kosten voor eigen reclame in Westland Report bij de WOS en veel
communicatiemedewerkers, persvoorlichters en woordvoerders, die te pas en te onpas
persberichten uitzenden met voor de wethouders door ambtenaren positief bedoelde en
geschreven citaten. Dit laatste vaak te mooi en het maakt die berichten bijna tot
nepnieuws.
Westland Verstandig houdt niet van nutteloze visies met veel beloftes die niet, althans
niet snel, uitgevoerd worden, zeker als zowel het probleem als de oplossing duidelijk zijn
en een visie het vragen naar de bekende weg inhoudt. Westland Verstandig wil korte
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werkprogramma’s met zaken die snel gerealiseerd worden. Echt iets doen aan de
bestaande vraagstukken en deze snel, kordaat en effectief oplossen. Dat is ons motto!
Ook zien we nog steeds dat er bijna in alle gevallen besluiten genomen worden en pas
daarna geluisterd wordt in plaats van eerst luisteren en dan besluiten!
Westland Verstandig wil dat ook echt daar verandering in komt. De afgelopen periode
probeerden we dat met vele andere en betere ideeën. Soms lukte dat, maar geregeld
werden onze goede initiatieven weggestemd.
G. Uw keuze is bepalend hoe verder
Het is de keuze van de Westlandse kiezer die uitmaakt of we doorgaan met de huidige
werkwijze met als gevolg dat er ook in de komende 4 jaren weer niets gebeurt of
verkeerde keuzes gemaakt blijven worden, geld verspild wordt of dat de nieuwe politiek
de kans krijgt en echt gewerkt gaat worden waar het echt om draait: het hebben van
blije en tevreden inwoners en ondernemers en een gemeente die alles doet
om dat te bewerkstelligen en te behouden en daarbij komt met frisse
initiatieven die de bestaande Westlandse vraagstukken oplost en snel
zichtbaar zijn.
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Wat wil Westland Verstandig bereiken in 2022-2026:
Voor alles aan op dit moment voor inwoners ergerlijke zaken een einde maken. We
noemen er 4 die het meest in het oog springen, maar er zijn er meer:
Afvalinzameling met nascheiding en stoppen met verzamelen met zakken
aan palen;
Structureel beter groenonderhoud in heel Westland;
Huishoudhulp weer op uurbasis en niet op resultaat! Afschaffing
resultaatgericht indiceren!
Oplossen van tal van onveilige en overlastgevende verkeersknelpunten ook de wegen waar structureel te hard gereden wordt- in Westland. In alle dorpen
zijn er meerdere –steeds weer toenemend aantal- wegen waar dit speelt.
En verder:

1.

Opkomen voor het burgerbelang, alle inwoners gelukkiger maken en in alle
gevallen de inwoner serieus nemen en de inwoner op tijd betrekken bij plannen
in de directe leefomgeving. Radicale verandering bestuurscultuur;

2.

Eerst luisteren naar de inwoners en dan pas besluiten;

3.

Recht van de inwoners erkennen om snel een inhoudelijke reactie van gemeente
te ontvangen op mails / brieven;

4.

Invoeren van een eed voor onze ambtenaren dat ze dienstbaar zullen zijn aan
de samenleving/inwoners/ondernemers in Westland en niet aan de
wethouder of ambtenaren-chef;

5.

De leefbaarheid in Westland verbeteren. Concrete plannen per dorp uitvoeren!

6.

Concrete

effectieve

en

betaalbare

maatregelen

op

het

gebied

van

duurzaamheid, zonder door te slaan!
7.

Behoud open kustgebied; De breedgedragen Kustvisie alsnog vaststellen en
gewoon uitvoeren;

8.

Verbeteren van de bestaande zorg voor alle inwoners en meer doen voor
senioren en voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld revalidatiecentrum in
Westland en meer voorzieningen voor Westlanders die de regie in eigen handen
willen houden;

9.

Meer beschut wonen mogelijk te maken waardoor ook inwoners met een
beperking op zichzelf kunnen wonen;

10.

Betere bejegening van onze mantelzorgers;

11.

Meer en betere voorzieningen voor jongeren in Westland;

12.

Meer en betere voorzieningen voor 40-plus in Westland;

13.

Het echt worden van een seniorenvriendelijke gemeente. Waardig ouder
worden is uitgangspunt. Daarbij hoort zeker het uitgeven van de Seniorengids;
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14.

Structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen
die hulp nodig hebben;

15.

De

bestuurscultuur

wijzigen.

Meer

open

en

veel

beter

en

sneller

communiceren;
16.

Tijdig andere keuzes maken waardoor tijd en geld meer aan onze inwoners ten
goede komen;

17.

Geen geld meer naar nutteloze zaken;

18.

Meer geld en aandacht naar wel de inwoners rakende zaken zoals zorg,
leefomgeving, onderwijs, groen, veiligheid, infrastructuur, versterking
dorpen;

19.

De komende vier jaren investeren in de leefbaarheid van Westland: veel meer
groen door concrete plannen uit te voeren, beter groenbeheer, meer mooie
oevers rond vaarwegen, fietspaden beter onderhouden in en rond onze
dorpen en echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht,
aanpak van de slonzige aanblik op vele plekken;

20.

Burgerinitiatieven

ondersteunen

ook

financieel

/

0.1%

uit

de

gemeentebegroting daarvoor reserveren;
21.

Voldoende sociale huur- en koopwoningen in alle dorpen voor onze eigen
inwoners;

22.

Meer woningen bouwen/realiseren met een huurprijs tussen € 500,-- en
€ 600,--;

23.

Levendige en bruisende dorpen; Het dorpse karakter van Westland
behouden en geen hoogbouw proppen –zeker niet in de dorpen- daar waar het
niet past!

24.

Meer toiletten openbare ruimte. Daarnaast fietspaden en vaarwegen voorzien
van voldoende toiletten en picknicktafels;

25.

Dierenwelzijn / Concrete voorzieningen voor opvang en begeleiding van alle
dieren;

26.

Onze verenigingen beter ondersteunen, zeker in deze Coronatijd;

27.

Een economisch sterk Westland met een andere meer realistische visie op de
glastuinbouw dan tot nog toe het geval is. Glastuinbouw is belangrijk, maar niet
het enige!

28.

Een andere ruimtelijke invulling van Westland waarbij een goede mix ontstaat
tussen economie, recreatie, mooie prettige omgeving;

29.

Kunst en cultuur (weer) een goede plek geven met concrete acties;

30.

Invoeren gemeentelijk referendum, ook te houden per dorp of zelfs per buurt;

31.

Andere en sterkere positie binnen de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag afdwingen; Verbetering

van

openbaar

vervoer

in

Westland,
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inclusief Regiotaxi. Beter en meer vervoer op maat / doelgroepenvervoer
verder stimuleren; Veel beter toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer in
Westland waarbij klantvriendelijkheid voorop staat;
32.

De openbare ruimte schoon, heel veilig en aangenaam houden;

33.

Geen kapitaalsvernietiging meer door slopen van waardevolle gebouwen,
maar eerst bekijken of een gebouw een tweede leven gegund wordt;

34.

Een goed renderende middenstand in alle Westlandse dorpen;

35.

Gratis wifi op een aantal hotspots in Westland en glasvezel in de hele
gemeente, dus ook de 8.000 woningen en 2.000 bedrijven in het buitengebied;

36.

Bescherming en handhaving van onze monumenten en karakteristieke
gebouwen en plekken;

37.

Sociale cohesie in wijken en dorpen behouden en zo nodig verbeteren;

38.

Meer vrachtwagen- en werkbussenparkeervoorzieningen in Westland op
geschikte plekken met bijbehorende basisvoorzieningen;

39.

Zoveel als mogelijke gelijke verdeling Westlandse evenementen over de
dorpen;

40.

Het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande moet daar in de
oude vorm weer terugkeren; Dat kan, want er is ruimte genoeg!

41.

Invoeren van een all inclusive zorgverzekering in Westland met een uitvoerige
dekking en met een minimaal eigen risico naar Rotterdams model;

42.

Invoering schoolzwemmen en omruilen tegen de bijdrage die de zwembaden
nog ontvangen vanwege het afschaffen in 2009;

43.

Betere wegeninfrastructuur in en buiten de dorpen. Eerst de wegen- en
parkeerinfrastructuur goed regelen en dan pas nieuwbouwwoningen plannen;

44.

Oplossen van tal van onveilige verkeersknelpunten-ook de wegen waar
structureel te hard gereden wordt- in Westland;

45.

Gemeentelijke ombudsman voor klachten inwoners over gemeente;

46.

Alle dorpen aantrekkelijk maken door vriendelijk straatmeubilair, verlichting,
plantenbakken / een centraal gelegen dorpsplein en meer groen;

47.

Compleet politiebureau in Westland en betere herkenbare rol voor de
wijkagent in de dorpen;

48.

Oprichting eigen woningbedrijf;

49.

Aanleg meer afmeerpunten recreatief varen;

50.

Financieel stimuleren vanuit de gemeente aanschaf zonnecollectoren;

51.

In alle dorpen woningen bijbouwen en een minimaal voorzieningenniveau tot
stand brengen; winkeltjes, pinautomaat, per dorp een plein met uitstraling;
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52.

Tijdelijke woningen bouwen voor statushouders en arbeidsmigranten op
passende plekken in Westland en verder geen verdringing meer op de
woonmarkt voor onze inwoners;

53.

Stimuleren minder alcoholgebruik jongeren;

54.

Strak aangestuurde integratie statushouders;

55.

Omlaag brengen aantal aan Westland toegewezen statushouders;

56.

Aanmoedigen vrijwilligers, ook voor de werkzaamheden op de begraafplaatsen;

57.

Geen OZB voor onze verenigingen;

58.

Vuurwerk nader reguleren en eventueel wel vanuit de gemeente centrale
vuurwerkshows organiseren. Eventueel via een referendum aan onze inwoners
voorleggen als er landelijk geen initiatief komt;

59.

Westland asbestveilig maken;

60.

Toestaan medicinale wietteelt;

61.

Stoppen met onzinnige handhaving zonder enig belang en resultaat in
buitengebieden;

62.

Geen windmolens in Westland;

63.

Regionaal Werkbedrijf beschut werken / oudere langdurig werklozen in
Westland, bij voorkeur ook in een kascomplex, want dat hoort toch eigenlijk in de
“Glazen Stad”

64.

Geen islamitische basisschool in Westland. Inzetten op goede ontmoetingsscholen
waar alle geloofsrichtingen en openbaar onderwijs samengaan en waar het accent
ligt op de kwaliteit van het onderwijs;

65.

Een minder geld kostende, maar veel efficiënter werkende bedrijfsvoering
gemeente;

66.

Realiseren moestuinen voor onze inwoners;

67.

Meer gemeentelijke BOA’s om goede leefomgeving beter te borgen;

68.

Gemeentelijke beheerders op de begraafplaatsen;

69.

Geen senior die hulp nodig heeft Westland uit;

70.

Geen kind met een beperking Westland uit;

71.
72.

Alleen maar natuurinclusief bouwen;
Afspraken binnen Woonnet Haaglanden fundamenteel herzien;
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Tot slot
Op 14, 15 en 16 maart 2022 gaan we naar de stembus in Westland. Westland Verstandig
is de afgelopen raadsperiode erg actief geweest in heel Westland. Westland Verstandig
heeft geen blad voor de mond genomen en heeft frequent zaken benoemd. Er ging veel
goed, maar ook vaak handelde het Bestuur jegens onze inwoners niet correct. Westland
Verstandig was dan kritisch en probeerde het Bestuur op andere gedachten te brengen.
Soms lukte dat, soms niet. Westland Verstandig wil de grootste partij van Westland
worden. Op die wijze kan zij de ambities en idealen voor meer burgerbelang nog beter
kracht bijzetten.

Doet u mee? Stemt u dan Verstandig:

Stem Westland Verstandig, Lijst 2
U kunt ons altijd benaderen:
Bel 06-53401068 /e-mail: info@duijsens.net of per post: Prinses Julianastraat 43a, 2671
EH Naaldwijk of per Twitter of Facebook.
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www.westlandverstandig.nl

Open, eerlijk, standvastig en VOOR alle Westlandse
inwoners
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