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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.  
 
Dit boekje bevat de samenvattingen van ons Verkiezingsprogramma. Daarnaast kunt u in dit 
boekje lezen wie onze kandidaten zijn en waar we voor staan. Tenslotte geven we aan welke 
concrete plannen Westland Verstandig heeft per dorp in de komende 4 jaren. 
 

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. 
 
Peter Duijsens, 
Lijsttrekker Westland Verstandig 
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Samenvatting verkiezingsprogramma 2022-2026 
DE KANTELING van Westland Verstandig 

 
1.  Voor alles en heel concreet: 

• Wij willen per direct overschakelen op nascheiding bij de afvalinzameling en een 

einde maken aan de chaos, verslonzing, ongemakken en onveiligheid van de 

huidige inzameling. 

• Wij willen terug naar huishoudhulp met concrete uren. Dus niet langer bedisseling 

van inwoners met zorgbehoefte doordat de gemeente uitmaakt of een huis schoon 

is, maar de regie weer bij onze inwoners komt te liggen. Dus afschaffing van het 

resultaatgericht indiceren! 

• Wij willen veel beter groenonderhoud in alle dorpen, dat wil zeggen in de winter 

geen kaalslag meer en in de lente, zomer en herfst gedegen onderhoud, waardoor 

Westland er weer fris uitziet. 

• Wij willen concrete aanpak -met snelle uitvoering- van de Westlandse problemen 

zoals: meer starterswoningen en meer seniorenwoningen met zorg, flexwoningen 

op nieuwbouwlocaties van de Westlandse Zoom, woonruimte voor 

arbeidsmigranten, maar ook voor starters, spoedzoekers en statushouders, op ABC 

/ Horti Campus en arbeidsmigranten bij de bedrijven, betere wegeninfrastructuur 

en wegencirculatie in en rond onze 11 dorpen, meer parkeerruimte, meer groen; 

Direct aanpakken met concrete uitvoerbare plannen! 

• Wij willen een gemeentelijke ombudsman/-vrouw, een referendum ook op dorps- 

en buurtniveau voor belangrijke wijzigingen in de leefomgeving. 

• Wij willen samen met andere partijen zoeken naar snelle oplossingen van de 

Westlandse problemen.  

 

2. Wij willen Burgerbelang vóór gemeentebelang  

Westland Verstandig komt op voor de inwoners, verenigingen en bedrijven door 

goed naar hen te luisteren en vanuit hun belang politieke besluiten te nemen. We 

doen dat vanuit onze Burgerkantoren in Westland. We voelen ons echt 

volksvertegenwoordigers. Ons motto: eerst de inwoner en dan de gemeente. 

 

3. Wij willen eerst luisteren, dan beslissen 

Westland Verstandig zoekt steeds naar haalbare en betaalbare oplossingen, maar 

we luisteren eerst en beslissen dan pas. We verzetten ons tegen de huidige 

Westlandse bestuurscultuur van eerst beslissen en dan pas -voor de bühne- de 

inwoners om hun mening vragen. Bij omvangrijke bouw- en/of 

ontwikkelingsprojecten moet de gemeente tijdig vooraf in overleg met bewoners 

en andere belanghebbenden komen tot een “participatiehandvest” en/of bewoners 

effectrapportage. Echte burgerparticipatie! Veel meer gebruik maken van de 

expertise van onze inwoners. Dat voorkomt jarenlange procedures en vertraging! 
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4. Wij willen de bestuurscultuur radicaal wijzigen 

Westland Verstandig wil de huidige niet echt transparante, achterdochtige en 

vooral met zichzelf ingenomen bestuurscultuur -samen met andere partijen die dat 

ook willen- in Westland radicaal wijzigen; Bestuurders en ook de Raad moeten 

echt weer voor de inwoners gaan en het eigen belang en het pluche niet meer 

koesteren. De gemeente moet weer de betrouwbare partner worden. Ons motto 

is: Westland verdient beter. Meer resultaat en minder politiek! 

 

5. Wij willen een andere en nieuwe wijze van organiseren van ons Bestuur 

en niet-partijgebonden wethouders die kordaat, snel en effectief concrete 

opdrachten opvoeren. De Raad formuleert die opdrachten. Een snelle en actieve 

gemeente! 

 

6. Wij willen andere keuzes maken 

Westland Verstandig wil andere keuzes maken: minder geld naar -voor de 

inwoners maar ook voor Westland- niet belangrijke zaken (public affairs, 

bedrijfsvoering, steeds weer nutteloos gebleken investeren in Greenport / 

glastuinbouw, eigen propaganda bestuurders etc.) en meer geld naar wel de 

inwoners rakende zaken (zorg, leefomgeving, groen, veiligheid, infrastructuur, 

versterking dorpen etc.). 

 

7. Wij willen een leefbaarder Westland 

Westland Verstandig wil de komende 4 jaren veel meer investeren in de 

leefbaarheid van Westland. Ons Westland verdient het om weer de oude glorie te 

krijgen: dus veel meer groen, meer mooie oevers rond vaarwegen, fietspaden 

goed onderhouden, echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere 

lucht, fijnstof bestrijden, de slonzige aanblik op vele plekken aanpakken, veel 

beter beheer openbare ruimten en wegen etc. Veel Westlanders is dat terecht een 

doorn in het oog. Ons motto: Echte Westland marketing doe je van binnen uit en 

niet door zinloos miljoenen te stoppen in alleen maar loze kreten over hoe goed 

en mooi je wel bent.  

 

8. Wij willen een structureel betere zorg over de hele linie en opkomen 

voor senioren en allen die hulp nodig hebben: Geen Westlandse senior 

meer gedwongen het Westland uit! 

Westland Verstandig is voor een structureel betere zorg voor de grote groep 

senioren in Westland. Een aantal zaken is natuurlijk wel al goed geregeld. Opvalt 

is dat dit College, gesteund door coalitiepartijen en eigenlijk de hele Raad -behalve 

Westland Verstandig- niets meer willen toevoegen aan hetgeen er nu is. Onze 

moties daarover kregen niet voldoende steun in de Raad. Genoemd kunnen 

worden de moties over o.m. het direct realiseren van 150 extra bedden in de 

revalidatie- en verpleegcentra in Westland, hogere vergoeding en betere 
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ondersteuning mantelzorgers naast de € 100,--, het recht van senioren om in hun 

eigen dorp / in Westland opgevangen te worden als zelfstandig wonen echt niet 

meer kan, terugkeer volwaardige nachtapotheek, oplossingen op maat en waardig 

ouder worden met zo lang als mogelijk behoud eigen regie en bovenal behoud 

kwaliteit van leven, beter openbaar vervoer, meer huishoudhulp en ook extra uren 

geven voor het maken van een praatje, meer en gemakkelijkere hulp door de 

gemeente om eigen woningen geschikt te maken voor langer verblijf en meer 

financiële steun chronisch zieken, realiseren sociale zorgwoningen en beschermd 

wonen voor mensen met een beperking, betere afspraken met zorginstellingen, 

alarmmeldingen, realiseren geclusterde- of generatiewoningen, betere op maat 

oplossingen voor de overgang van senioren vanuit hun eigen woning naar een 

andere (huur)woning. Het uurloon mantelzorgers handhaven op € 20,-- per uur en 

niet verlagen.  

 

Westland Verstandig wil dit alles en nog veel meer wel realiseren in de komende 4 

jaar en de van het Rijk ontvangen gelden voor Wmo-zorg door de 

gemeente besteden aan Wmo-zorg en die gelden niet wegsluizen naar 

andere bestemmingen. Zo zijn we ook voor een all inclusive zorgverzekering 

voor alle inwoners met daarin een basisverzekering, een ruime aanvullende 

dekking, een tandartsverzekering en een minimaal verplicht eigen risico en ook 

een tegemoetkoming voor chronisch zieken. Rotterdam heeft dat al. Andere 

gemeenten bieden ook een collectieve verzekering aan, aan mensen met een laag 

inkomen.  

 

Ook staat Westland Verstandig voor de afhandeling van Wmo-meldingen en  

-aanvragen binnen 7 werkdagen na melding en QuickScan en duidelijkheid in de 

behandeltijd. 

 

9. Wij willen burgerinitiatieven ondersteunen 

Westland Verstandig wil de inwoners, maar ook de verenigingen, zorginstellingen 

maatschappelijke instellingen, diverse adviesraden, Westlandse 

belangenorganisaties, scholen, kerken, ondernemersverenigingen, MKB en 

anderen, meer betrekken bij het Bestuur. Enkel dan kan in de politiek geluisterd 

worden naar de geluiden uit de samenleving. Burgerinitiatieven zijn ideaal voor 

draagvlak. Uiteindelijk levert dat altijd winst op. Westland Verstandig wil in de 

gemeentebegroting geld reserveren voor burgerinitiatieven. 

 

10.  Wij willen meer sociale huur- en koopwoningen voor onze inwoners  

Westland Verstandig is voor een rigoureuze aanpak van het tekort aan goedkope 

sociale huur- en koopwoningen in Westland. De politiek praat een hoop, maar lost 

het probleem niet op. De corporaties zijn te veel “projectontwikkelaar” geworden 

en bij hen zijn de financiën te overheersend geworden. De wachtlijsten zijn te lang 

en in onze Burgerkantoren komen daarover tientallen klachten binnen. Westland 
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Verstandig diende meerdere moties in, maar die kregen veelal te weinig steun. De 

oplossing is: snel bijbouwen nieuwe goedkope sociale huurwoningen met een huur 

tussen € 500,-- en € 600,-- per maand  voor starters of een koopbedrag van rond 

de € 200.000,-- voor jong en oud die daarvoor in aanmerking komen. De 

gemeente moet de ruim voorhanden bouwgrond goedkoper maken en rekening 

houdend met een huurtoeslag is een huur van € 600,-- ook voor de lagere 

inkomens op te brengen. De woningcorporaties of de gemeente zelf moeten dat 

realiseren. Maandelijks zouden 30 of 40 van dit soort huizen moeten kunnen 

worden opgeleverd. Niet te veel tegelijkertijd omdat dan onze Westlandse 

inwoners verdrongen worden door mensen van buiten Westland. Sociaal bouwen 

moet gebeuren voor onze eigen inwoners. Daarnaast moet de doorstroming vanuit 

bestaande goedkopere huurwoningen aantrekkelijker gemaakt worden door een 

financiële prikkel. Westland Verstandig meent dat voor statushouders en tijdelijke 

arbeidsmigranten, zolang er woningnood bij onze Westlandse inwoners is, andere 

tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden. Voor statushouders tijdelijke 

goede woningen realiseren, zoals in Midden-Delfland en veel andere gemeenten. 

Waarom dat nog niet in Westland is gebeurd, is onverklaarbaar en ook 

onacceptabel. Voor tijdelijke arbeidsmigranten dient in het glastuinbouwgebied en 

op het ABC-terrein Poeldijk en Horti Campus Naaldwijk zelf een oplossing voor het 

huisvestingsprobleem gevonden te worden. Ook dat probleem is ten onrechte niet 

echt opgelost.  

 

 Bouwen van voldoende woningen. Betaalbare woningen is één van onze grootste 

zorgen. Tekort moet worden ingehaald. Alleen roepen dat er meer gebouwd gaat 

worden is niet genoeg. Geen struisvogelpolitiek dus. Tijd voor actie dus. 

 

 Het is tijd voor sociale koopwoningen voor starters. Westlandse jongeren die op 

zoek zijn naar een eerste huis in hun Westland vissen heel vaak achter het net. 

Voor een sociale huurwoning verdienen ze veel te veel en voor (heel) veel 

koopwoningen –zowel nieuwbouw als bestaand- te weinig. Starters in Westland 

zijn dus vooral aangewezen op woningen in de sociale koopsector. Jammer 

genoeg worden in de nieuwbouwplannen in Westland maar heel weinig sociale 

koopwoningen gebouwd. Meer sociale huurwoningen lossen de problemen van de 

Westlandse starters niet op. Zij komen voor die woningen tenslotte niet in 

aanmerking.  

 

Voor urgentiegevallen bij onze inwoners dient de gemeente een aantal 

woningen aan te houden, die direct beschikbaar zijn.  

 

11. Wij willen geen bebouwing aan de kust: Rust aan de kust! 

Westland Verstandig is tegen bebouwing op het Westlandse strand en de 

Westlandse duinen. Het strand en duinengebied moeten openblijven. Ook de 
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strandopgangen dienen niet ingericht te worden op autoverkeer en van de kust en 

duinen moet afgebleven worden.  

 

12. Wij willen nu echt levendige en bruisende 11 dorpen 

Westland Verstandig wil concrete stappen zetten om al onze dorpen levendig en 

bruisend te krijgen, zodat het in alle dorpen fijn wonen is. Nodig is dat de 

gemeente ervoor zorgt -al of niet samen met derden- dat in alle dorpen een zeker 

voorzieningenniveau is. Per dorp zal dat op maat moeten worden opgepakt in de 

komende 4 jaren. Ieder dorp heeft ook andere omstandigheden. Zo moeten in 

Kwintsheul pijlsnel huizen gebouwd worden en moeten wachtlijsten bij De 

Lessenaar weggewerkt worden, de Andreashofschool loopt terug in leerlingen en 

Quintus ziet het aantal jeugdleden teruglopen, loopt in Maasdijk het 

verenigingsleven terug en de Harmonie verdween al en moeten elders in Westland 

–bijv. Poeldijk- weer voorzieningen (o.m. sport) uitgebreid worden in verband met 

te grote aanwas. Ook in Honselersdijk moeten nieuwe woningen snel gerealiseerd 

worden. Westland Verstandig is -omdat er veel moet gebeuren in de komende 

periode- voor de verdeling van de dorpen onder de wethouders, zodat iedere dorp 

haar vaste wethouder heeft die als aanspreekpunt kan fungeren. Daarbovenop 2 

ambtenaren per dorp die het aanspreekpunt zijn en problemen ook snel en goed 

kunnen oplossen. Daarnaast willen we een gemeentelijke ombudsman/-vrouw. 

 

13. Wij willen meer toiletten in openbare ruimten 

 Belangrijk voor jong en oud en inwoners die plotsklaps en snel een toilet in de 

buurt nodig hebben en zonder die zekerheid niet naar de dorpen kunnen. 

 

14. Wij willen concrete groenplannen in Westland 

Groene dorpen, groene gebieden, spelen in de wijken (trapveldjes, beweegtuinen 

en Fitpark in de Heenweg, verder vergroenen schoolpleinen), om buurtinitiatieven 

vragen en die goed faciliteren. 

 

15. Wij willen dierenwelzijn op de politieke agenda  

Westland Verstandig wenst voor het welzijn van onze dieren zowel in het wild als 

andere dieren in Westland concrete voorzieningen van opvang en begeleiding te 

krijgen. Ook dierenwelzijn apart opnemen in de portefeuille van een wethouder. 

Tot nog toe is het welzijn van dieren te veel versnipperd in de diverse 

portefeuilles. Daardoor komt er niets van terecht.  

 

16. Westland Verstandig wil onze verenigingen meer steun geven 

Bloeiende verenigingen willen we graag. Zeker voor de dorpen zijn de 

verenigingen van groot belang en het cement van de dorpsgemeenschap. Die 

steun kan bestaan uit het beter faciliteren (o.m. accommodaties), eventueel 

financieel (buiten de 25%-regeling, die Westland Verstandig wil uitbreiden tot alle 

verenigingen in Westland en de regeling bijdrage energiebesparende 
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maatregelen), maar ook -als de verenigingen dat willen- door verdere 

samenwerkingen te bekijken tussen diverse verenigingen. Onze sportparken 

verder voltooien en bekijken waar het aan ontbreekt en daar een concreet, snel 

uitvoerbaar plan voor maken zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 

 Alle verenigingen moeten gecompenseerd worden voor eventueel aan de 

gemeente te betalen OZB. 

 

17. Wij willen een economisch sterk Westland 

Het gaat dan vooral om behoud en een zo sterk mogelijke tuinbouw, recreatie, 

horeca, detailhandel en bedrijven al of niet in verband staand met de 

glastuinbouw. Op het gebied van glastuinbouw zal Westland zich moeten 

aanpassen aan de sterk veranderende wereld om ons heen. Dit betekent, niet 

meer glas maar beter glas en niet heel Westland meer als duurzaam glas 

bestemmen, maar dat alleen maar te doen met bepaalde daartoe geschikte en 

aan te wijzen delen. De Structuurvisie Westland zal op dat punt moeten worden 

bijgesteld. Van de 5.000 ha glastuinbouw wordt 1.350 ha op een moderne manier 

gebruikt en 1.050 ha bestaat uit verouderd glas. Op 2.600 ha Westlandse 

glastuinbouwgrond staat dus geen kas. Hier moeten we wat mee. Doorgaan met 

de illusie dat alles met grote financiële bijdragen vanuit de gemeente volgebouwd 

gaat worden, is niet de goede weg. Wil Westland op termijn overleven, dan zal 

ingezet moeten worden op een kleiner maar qua kwaliteit veel beter 

glastuinbouwgebruik, zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke 

tuinbouwbedrijven bij voorkeur in Westland moeten blijven en welke nodig zijn en 

zullen de plannen bijgesteld moeten worden. Overigens zal “de markt” dit vooral 

zelf bepalen en is de rol van de gemeente beperkt! De gemeente moet zich dat 

realiseren! Voorts alleen dáár schaalvergroten en reconstrueren waar dat ook 

serieus door alle betrokkenen snel gewild wordt. Deze benadering geeft ook 

mogelijkheden en ruimte om Westland te vergroenen, de leefomgeving ingrijpend 

te verbeteren en anders aan te kijken tegen de steeds maar doorgaande vraag 

naar woningbouw- en bedrijfsgronden. 

 

18. Wij willen geen financiële last op de schouders van de generatie na ons  

Westland Verstandig wil de gemeenteschuld niet hoger laten oplopen. De 

Provincie waarschuwt Westland terecht voor de hoge schuld en doorschuiven naar 

de toekomst van de onzekere lasten. Dit betekent dat andere keuzes gemaakt 

moeten worden waar gelden aan uitgegeven moeten worden. Westland 

Verstandig heeft daarover duidelijke ideeën. In de afgelopen perioden hadden we 

van doen met uitgaven die absoluut geen of zeer weinig nut hadden. Dus die 

euro’s zijn verloren! Noem te hoge bedrijfsvoeringskosten, noem het onnodig 

inhuren van dure externe krachten en noem alle uitgaven waar de inwoners niets 

aan hadden uit allerlei fondsen. Westland kan dus weer bouwgronden verkopen, 

maar gevreesd moet worden dat die verkoop ook weer hoge lasten met zich 

meebrengen door investeringen in grondaankopen (vaak is de gemeente nog niet 
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eigenaar van alle percelen in een bouwgebied) en investeringen in de 

infrastructuur. Hier dient de vinger aan de pols gehouden te worden. Dat gebeurt 

door het huidige College niet of te weinig. Sturing ontbreekt. Men doet maar wat! 

Dat wil Westland Verstandig in ieder geval anders aanpakken.  

 

19. Wij willen de totale (woon)lasten voor inwoners en bedrijven verlagen  

Westland Verstandig wil de totale woonlasten in Westland -die vergeleken met 

andere grotere gemeenten vrij hoog zijn- verlagen.  

 

20. Wij willen concrete acties die gemeentelijke lasten voor inwoners 

omlaag brengen  

De Westlandse grafrechten stegen in 2021 met ruim 35% en daarmee staat 

Westland nr. 1 in Nederland voor wat betreft het stijgingspercentage. De 

Westlandse afvalstoffenheffing steeg in 2021 fors (tussen 14 en 22%) voor ieder 

huishouden en ook dat is meer dan elders. Beide verhogingen werden veroorzaakt 

doordat het College de kosten onnodig te hoog liet stijgen. De oplossing is er! 

Voor begraven het beheer weer naar de gemeente zelf en een deel van de kosten 

ten laste brengen van de gemeente zelf en dus niet meer in de tarieven opnemen. 

Voor afval betere contracten met Renewi en HVC afsluiten. Papier weer 

verzamelen met vrijwilligers en minder bakken en zakken en overgaan op 

nascheiding. Niet alleen goedkoper, maar gemakkelijker uit te voeren door onze 

inwoners.  

 

21. Wij willen kunst en cultuur weer de plek geven die ze verdienen Westland 

Verstandig wil kunst en cultuur in Westland in alle opzichten meer ruimte geven 

en dan wel verdelen onder alle Westlandse dorpen. Eventueel het Historisch 

Museum uitbreiden met een Westlands Kunstmuseum. Zoals gepland en mits 

financieel haalbaar een nieuwe Naald met veel meer faciliteiten voor onze 

jongeren. Wij willen ook dat de gemeente jaarlijks 1 of meer kunstwerken in de 

openbare ruimte laat plaatsen. Een waardevolle aanvulling en verfraaiing voor het 

openbare gebied. Alle beelden die nu op de Gemeentewerven staan in ieder geval 

snel plaatsen. 

 

22. Wij willen meer doen voor jongeren 

Westland Verstandig wil de komende raadsperiode meer inzetten op de concrete 

zaken die jongeren in Westland willen. Het is belangrijk dat we hen ook een 

aantrekkelijk Westland kunnen geven. Meer evenementen, een discotheek, een 

bioscoop met een ruim filmaanbod, eventueel in de nieuwe Naald, de Westlandse 

feestweken meer op onze eigen jongeren afstemmen, meer feesten voor jongeren 

onder 16 jaar, mogelijkheden van hoger  

beroeps-/ universitair onderwijs in Westland, meer goedkope huisvesting en vooral 
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ook beter openbaar vervoer! Westland Verstandig wil samen met onze jongeren 

bekijken wat nodig is om Westland voor hen aantrekkelijk te maken.  

 

23. Wij willen meer doen voor 30- en 40-plussers in onze gemeente 

 Westland Verstandig wil ook meer inzetten op de belangen van 30+ en 40+. Dit is 

een belangrijke groep in Westland. Zij hebben baat bij goede voorzieningen, een 

schone en fraaie leefomgeving, goede werkgelegenheid, goede kinderopvang, 

goede brede scholen, goede uitgaansmogelijkheden en goede 

vrijetijdsbestedingsmogelijkheden. Dit hoort allemaal bij een leefbaarder Westland. 

 

24.  Wij willen meer doen voor het onderwijs: Geen kind met een beperking 

Westland uit! 

 Voldoende basisscholen ook in de nieuw gebouwde wijken in en na overleg met de 

inwoners daar. Een vakcollege op het Horti-terrein realiseren en een breder 

aanbod onderwijs realiseren. De Horti Campus (nog) beter inzetten om het 

onderwijs te verbreden en toegankelijk te maken voor hoger beroepsonderwijs. 

Zorgen voor voldoende basisscholen, waarbij ook kinderen met een beperking een 

plaats krijgen! 

 

25. Wij willen over de leefomgeving beïnvloedende zaken een referendum, 

ook op dorpsniveau mogelijk maken 

Westland Verstandig is (nog steeds) voorstander van een lokaal referendum ook 

op dorpsniveau. Bij belangrijke, de leefomgeving beïnvloedende zaken, vinden wij 

dat een goede wijze van burgerparticipatie. Op landelijk niveau door de aard van 

de onderwerpen wellicht soms minder geschikt, maar dat geldt niet voor deze 

vorm van inspraak op gemeente-/dorpsniveau. Wellicht zou het toekomstige 

vuurwerkgebruik in Westland rond Oud op Nieuw een goed onderwerp zijn voor 

een referendum. 

 

26. Wij willen andere afspraken binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den 

Haag en Woonnet 

Deze leveren Westland te weinig op en ook de vooruitzichten zijn niet goed. 

Voorts hebben de Westlandse inwoners en Raad bijna geen enkele inbreng. De 

Westlandse deelname zou een beter resultaat moeten geven voor Westland. 

 

27. Wij willen verduurzamen door concrete financiële prikkels richting 

inwoners en bedrijven.  

Wij denken aan zonnepanelen of warmtepompen die voorgefinancierd worden 

door Westland Infra en/of de gemeente die terugbetaald worden uit de behaalde 

voordelen. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat vooral al onze inwoners 

gaan profiteren van de verdere verduurzaming van Westland en heeft daarvoor 

een aantal concrete ideeën. We noemen enkele maatregelen die leiden tot een 

win-win situatie. De mogelijkheid moet komen voor al onze inwoners -zowel bij 
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een woning in eigendom als bij huur- om de kosten van zonnepanelen of van een 

warmtepomp te lenen tegen een zeer geringe rentevergoeding of te huren. Uit 

een deel van de winst op het elektriciteits- of gasverbruik wordt dan de lening 

afgelost of de huur betaald. Voor de inwoners dus een financieel voordeel naast 

het feit dat het goed voor het milieu is. De gemeente dient hier de regie te nemen 

samen met Westland Infra, waar Westland grootaandeelhouder is. Vele 

gemeenten doen dit al!  

 

Ook zgn. duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen in en aan 

woningen via het Rijk en gemeente op gunstige voorwaarden zouden snel 

ingevoerd moeten worden. Energiezuiniger, comfortabeler en een bijdrage aan 

beter milieu! Daarnaast dient gemeente samen met de corporaties en Westland 

Infra per dorp een aardwarmtenet aan te leggen en massaal in zonnecollectoren 

te investeren op percelen grond, daken bedrijven en op kassen. 

 

28. Wij willen structurele verbetering van openbaar vervoer in Westland 

inclusief Regiotaxi. 

Beter en meer vervoer op maat. Het beter afstemmen van het openbaar vervoer, 

de plek van de bushaltes, ontwikkelen vervoerssystemen tussen en naar de 

dorpen. De gemeente moet in afspraken met de busmaatschappijen weer leidend 

zijn! Onze inwoners hebben recht op goed openbaar vervoer! 

 

29. Wij willen de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aangenaam 

houden, dus ook graffitivrij 

 Efficiënte maatregelen nemen tegen algemeen beluisterde ergernissen van onze 

inwoners: geen gele zakken en afval wat het straatbeeld bepaalt, hondenpoep in 

de openbare ruimte en honden uitlaten, op plaatsen waar dit niet mag of kan. Wel 

meer uitlaatplaatsen voor honden. Een kindvriendelijke buitenruimte met ruimte 

voor buitenspelen en kinderen betrekken bij buitenspelen en stimuleren van 

activiteiten om kinderen naar buiten te halen. Zorgen dat de aanwezige 

speelplekken geen overlast opleveren.  

 

Ook ergernis en overlast van hangmensen op plekken waar dat overlast geeft, 

moet beter voorkomen en opgelost worden. Voorkomen ook dat 

overlastproblemen zich enkel verplaatsen binnen Westland  en niet echt opgelost 

worden.  

 

30. Wij willen verbetering fietspaden langs de Westlandse wegen.  

 Deze zijn vaak slecht onderhouden en onveilig. Hier moet wat aan gebeuren! 
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31.  Wij willen veel minder kapitaalsvernietiging door slopen van nog 

waardevolle gebouwen of gebouwen die zeker nog een tweede leven kunnen 

hebben, karakteristiek zijn of als herkenningspunt ervaren worden in het 

betreffende dorp.  

 

32. Wij willen zorgen dat de winkels in Westland goed kunnen renderen en 

niet bedreigd worden door de komst van grote winkels op bepaalde 

plaatsen in en buiten Westland, waardoor het gevaar bestaat van 

verdere afsterving. 

 

33. Wij willen de gehele dijkinfrastructuur van Westland als cultureel 

erfgoed aanwijzen.  

Het betreft 800 jaar oude dijken die karakteristiek zijn voor Westland.  

 

34. Wij willen gratis wifi op een aantal hotspots in Westland 

Gratis wifi sluit aan bij de ambities van Westland om innovatief te zijn en 

toegankelijk te zijn voor grote internationale bedrijven, studenten etc.  

 

35. Wij willen geen salarissen boven de Balkenendenorm bij de gemeente 

Ook de externen niet en ook de deelnemingen, dus ook bijvoorbeeld HVC en 

Westland Infra niet.  

 

36. Wij willen behoud van de historische monumenten en het eigen karakter 

van landschap en de dorpen  

Meer aandacht voor de ruimtelijke inpassing van deze monumenten. Dus voor 

behoud van het schaarse cultureel erfgoed dat er nog is. Een plan moet niet alleen 

beoordeeld worden op financiële haalbaarheid, maar ook op het cultuurhistorisch 

belang en de waarde daarvan. Nieuwbouw, van welke aard ook, goed inpassen in 

het landschap en streven naar behoud van cultuurhistorische elementen zoals het 

patroon van sloten, dijken, dijkdoorbraken en hoogteverschillen. Historisch 

erfgoed met creativiteit en met de daarvoor benodigde financiële middelen 

bewaren voor de toekomst. Het Genootschap Oud-Westland en andere historische 

verenigingen in voorkomende gevallen betrekken. 

 

De Westlandse gemeentelijke monumentenlijst dient na de vaststelling in 2014 

vernieuwd te worden. Met name het Tuinbouwerfgoed is onderbedeeld en 

verdwijnt te snel. Westland Verstandig ondersteunt daarin de werkgroep Erfgoed 

bescherming Westland.  
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37. Wij willen de sociale cohesie in de wijk en dorp behouden en zo nodig 

verbeteren  

Met name in de kleine dorpen staat die onder druk door het toewijzingsbeleid. 

Hier moet de gemeente een actieve rol nemen en niet alles aan de corporaties 

overlaten.  

 

38. Wij willen voldoende vrachtwagenparkeervoorzieningen in Westland, 

met basisvoorzieningen.  

 

39. Wij willen rondom doorgaande vaarwegen en fietspaden voldoende 

toiletten en picknicktafels  

In nieuwe bouwplannen dat meenemen in de voorzieningen. Willen we 

aantrekkelijk zijn voor in het bijzonder vaar- en fietsverkeer, dan zullen we de 

daarvoor gewenste voorzieningen moeten treffen. 

 

40. Wij willen een zoveel als mogelijk gelijke verdeling van Westlandse 

evenementen over de dorpen.  

 

41. Wij willen voldoende nieuwe woningen in de dorpen  

Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en 

kunnen helpen met eventuele verzorging.  

 

42. Wij willen na de verkiezingen (weer) een poging doen tot terugkeer 

Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande. 

 Dit beeld van het 750-jarig bestaan van ’s-Gravenzande hoort terug te keren naar 

het Marktplein. Daarvoor is het gemaakt en daar hoort het! 

 

43. Wij willen een gratis adviesmogelijkheid over energiebesparing voor 

buitensport-/cultuurverenigingen om zo te komen tot een verdere 

verduurzaming in Westland. 

 

44. Wij willen de traditionele schouw in onze dorpen en wijken en buurten 

met inwoners en de gemeente verbeteren. Betere, modernere en andere opzet 

met meer het accent op snelle aanpak en goede communicatie. Eventueel aparte 

schouwen voor inwoners met een beperking. Die ervaren vaak aparte problemen.  

 

45. Wij willen 30 km per uur in groot deel van de wegen in de Westlandse 

dorpen. 

 

46. Wij willen geen groenkaalslag meer in de winter. Wij willen geen 

puinhoop meer voor wat betreft het groenonderhoud. Niet alleen is dat 

slecht voor de natuur, maar ook zal in het voorjaar het overwoekerende onkruid 
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het winnen van de vaste planten. Veel beter verwijderen van overgroeiend gras en 

onkruid en van struiken en bomen over de wandel- en fietspaden en over de 

wegen. Paden en wegen worden zelfs smaller en onveiliger. 

 

47. Wij willen dat onze inwoners niet lastig gevallen worden met scheiding 

van afval. Zelfs al doe je het als inwoner nog zo goed, machines doen het veel 

beter en daar gaat het toch om: een zo goed mogelijk resultaat tegen zo min 

mogelijk kosten. 

 

48. Wij willen veel meer vrijwilligers uit de verenigingen inzetten zoals bijv. 

de scouting om daarvoor geld voor hun vereniging te krijgen. De gemeente moet 

daar actief op inspelen en zo een win-winsituatie creëren: goed voor de 

verenigingen, goed voor de leden en de kans dat werkzaamheden voor de 

gemeente goedkoper efficiënter en mogelijk kwalitatief beter kunnen worden 

uitgevoerd.  

Hetzelfde geldt voor de inzet van vrijwilligers op de begraafplaatsen. De gemeente 

moet deze vrijwilligers koesteren en figuurlijk in de watten leggen.  

 

49. Wij willen dat de gemeente meer inzet op het voorkomen en oplossen 

van zwerfafval. 

 Buurtinitiatieven daarvoor faciliteren. 

 

50. Wij willen dat na Naaldwijk en ’s-Gravenzande ook in de andere dorpen 

gezellige dorpscentra met leuke horecapleinen komen.  

Ook in de andere dorpen is aangetoond dat vooral in deze Coronatijd het 

belangrijk is dat onze inwoners buiten gezellig kunnen samenzijn. In andere 

dorpen zijn er mogelijkheden en kansen voor een plein. 

 

51. Wij willen de 11 dorpen fors vergroenen en zichtbaar aantrekkelijker 

maken. Mooiere en betere straatverlichting, banken, voldoende afvalbakken etc. 

Er wordt al heel lang gesproken, maar er wordt niets gedaan.  

 

52. Wij willen aanleg glasvezel in heel Westland. Dus niet alleen in de 

Westlandse dorpen, maar ook voor de 8.000 huizen en 2.000 bedrijven die nog 

niet zijn aangesloten. Daar moet de gemeente zich sterk voor maken. Zo nodig 

dient naast Caiway een andere aanbieder benaderd te worden. Krom is het dat 

38.000 huizen wel glasvezel hebben en dat die aansluiting grote winst oplevert en 

de lastigere woningen in het buitengebied niet door Caiway worden voorzien van 

glasvezel, ondanks de belofte om wel aan te sluiten. Westland Verstandig vindt 

dat, wil Westland echt innovatief zijn of worden, overal glasvezel een must is.  

 

Onze fractie maakt zich hard voor glasvezel in het buitengebied. Dit is toegezegd 

door Caiway en toezeggingen moet je nakomen. Inmiddels hebben wij andere 
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fracties geënthousiasmeerd om namens alle raadsfracties een brief te schrijven 

aan Caiway. Daarnaast proberen we ook andere acties te ondernemen richting 

Caiway om hun te houden aan de toezegging die er gedaan is. Ondersteunt u dit, 

laat het ons weten! 

 

53. Wij willen bedrijven die nu nog in de dorpen zitten, zoals De Voeght in 

Honselersdijk, Alcomij in ’s-Gravenzande, Van der Knaap in Poeldijk, 

maar ook anderen, uitplaatsen naar de bestaande bedrijventerreinen of 

naar andere locaties buiten de dorpen. Op de bestaande bedrijvenlocaties in 

de dorpen kunnen dan passende woningen en mogelijkerwijs ook groen of andere 

voorzieningen worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de tennis in Monster. 

Verplaatsing naar het sportpark en op de huidige locatie wonen en groen.  

 

54. Wij willen gepaste maatregelen tegen klimaatverandering, maar zeker 

niet overdrijven en doorslaan!  

Klimaatverandering bestaat al zolang de aarde bestaat. Wetenschappers en politici 

zijn het vaak niet met elkaar eens. Toch is duidelijk dat de uitschieters op 

klimaatgebied toenemen. Hitte en neerslagrecords worden gebroken ook in 

Westland. Er moet iets gebeuren, maar we moeten daarbij ook niet overdrijven. 

 

55. Wij willen dat de gemeente sneller en beter optreedt bij 

overlastgevende situaties in delen van het Westland  

Bijvoorbeeld zoals in de Fuut in Honselersdijk, Esdoorn in Naaldwijk, 

Havenstraatgebied Monster, Marktplein ‘s-Gravenzande etc. 

 

56. Wij willen oudere bomen die bij nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, 

laten verplanten. Wel wanneer dat praktisch en financieel mogelijk en redelijk is 

en zoveel mogelijk de kosten laten dragen door de ontwikkelaars. Goed voor meer 

en vooral beter groen in Westland. 

 

57. Wij willen investeren op de juiste zorg op de juiste plek 

De behoefte van ouderen om in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud 

te kunnen worden met een goede kwaliteit van leven blijft uiteraard bestaan en 

Westland Verstandig vindt dat een ieder daarbij de steun moet krijgen die nodig 

is. Inzetten op preventie, het versterken van de sociale basis, het versterken van 

eigen redzaamheid en hun (sociale) omgeving en het voorkomen van zorg.  

Westland Verstandig vindt dat alle ouderen in Westland, onder wie de meest 

kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede 

manier thuis oud te worden. Daarnaast senioren stimuleren om bewust na te 

denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn. 
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58. Wij willen weer terug naar huishoudelijke hulp gebaseerd op uren en 

niet op alleen maar het krijgen van een schoon huis 

Inwoners met een zorgvraag willen zelf de regie over hun eigen huishouden en 

willen niet “bedisseld worden” door allerlei regels en instanties en niet door 

henzelf bedachte normen. In andere gemeenten zien we ook een terugkeer naar 

urenhulp. Meerdere verzoeken aan onze zorgwethouder leidden niet tot inzicht in 

de mindere kosten van prestatiegericht werken. Aangenomen moet dan ook 

worden dat de zorgkosten niet omlaag gingen.  

 

59. Wij willen serviceflats in alle dorpen  

In alle Westlandse dorpen willen we, bij voorkeur in het centrum, woningen 

realiseren die betaalbaar zijn en bestemd voor senioren, waar bewoners 

zelfstandig wonen maar wel kunnen terugvallen op een beheerder die 24/7 

aanwezig is, zorg op maat en zorg dichtbij kunnen krijgen als het nodig is, maar 

ook in het complex kunnen recreëren en ontspannen. Nu nog de uitvoering, maar 

als het aan Westland Verstandig ligt wordt dit direct ter hand genomen. We 

hebben in diverse dorpen al locaties op het oog. 

 

60. Wij willen dat de jeugd veilig en plezierig kan wonen, naar school gaan, 

sporten, ontspannen en uitgaan. Laat jongeren zelf initiatieven 

ontplooien over wat voor hen belangrijk is.  

 

61. Wij willen geen miljoenen euro’s meer uitgeven aan nutteloze 

handhaving buitengebied 

De gemeente geeft jaarlijks miljoenen uit aan handhaving in het buitengebied 

voor kasjes, stukjes groen die door niet-tuinders gebruikt worden. Is volstrekt 

nutteloos en leidt niet tot reconstructie. 

 

62. Wij willen dat het College niet langer omwonenden teleurstelt door 

verkeerde bouwplannen van ontwikkelaars te omarmen. 

 

63. Wij willen meer aandacht voor fietsend Westland 

  Om het fietsen aantrekkelijker te maken zullen de fietspaden verbeterd moeten 

worden en veilige fietssnelwegen moeten komen. Hiermee zorgen we ervoor dat 

men niet alleen sneller, maar ook veiliger per fiets op de plaats van bestemming 

komt. Verkeersveiligheid wordt een nog grotere prioriteit van de gemeente 

Westland. 

 

64. Wij willen zo veel als mogelijk overlast als gevolg van werkzaamheden 

aan wegen voorkomen 

Werkzaamheden aan de openbare weg worden zo veel mogelijk gecombineerd Dat 

betekent dat werkzaamheden aan de riolering direct gebruikt worden om ook de 
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stoep op nieuw te betegelen, zodat de stoep maar één keer open hoeft en men 

maar één keer overlast ervaart. Daarnaast is het belangrijk dat omwonenden en 

ondernemers goed en tijdig geïnformeerd worden als er werkzaamheden gaan 

plaatsvinden in hun directe omgeving.  

 

65. Wij willen meer parkeermogelijkheden in de dorpen 

In veel wijken in Westland is de ruimtedruk groot en is het lastig om een 

parkeerplaats te vinden. Per dorp moet bekeken worden hoe men nabij kan 

parkeren, zonder het groen op te offeren. Ondergrondse parkeergarages zouden 

hier een oplossing kunnen zijn.  

 

66. Wij willen levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen 

 

67. Wij willen geen hoge woontorens in Westland 

Het dorpse karakter van onze 11 dorpen moet behouden worden. 

 

68. Wij willen meer groen in Westland 

Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. 

 

69.  Wij willen dat door de gemeente veel meer werk uitbesteed wordt aan 

lokale Westlandse ondernemers en op een smarte wijze ervoor zorgt dat 

ook bij een grote aanbesteding aan een niet Westlands bedrijf gebruik 

gemaakt wordt van Westlandse bedrijven en Westlandse ZZP’ers.  

 

70.  Wij willen dat het inwonertal van Westland geleidelijk groeit en in 2030 

de 120.000 inwoners niet overstijgt 

Vooral geen inmenging van de Provincie toestaan met betrekking tot onze groei. 

Willen we het dorpse karakter behouden, dan zullen we Westland moeten 

beschermen. 

 

71. Wij willen een actief beleid rondom onze sportcomplexen en meedenken 

met de verenigingen en daar waar uitbreiding nodig is, daaraan 

meewerken. 

 

72. Wij willen dat de wijkagenten in ieder dorp tweewekelijks spreekuur 

houden en de politie meer echt aanspreekbaar is.  

 

73. Wij willen dat de gemeente maatschappelijke dienstverlening door 

jongeren tot 30 jaar organiseert, waarbij jongeren gedurende 5 uren per 

maand zich maatschappelijk nuttig maken. 
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74. Wij willen meer ondergronds parkeren in onze grotere dorpen en bij 

nieuwbouwplannen voor appartementen als eis stellen 

Kwaliteit blijft en wat het gekost heeft, wordt snel vergeten.  

 

75.  Wij willen dat er duidelijkere regels komen over gebruik van ons 

vaarwater.  
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Wie zijn we –onze kandidaten- en waar staat Westland 
Verstandig voor? 

“Ervaren raadsleden kunnen meer weerstand geven en kritisch zijn.” 

 

Vertrouwde namen en opvallende nieuwe gezichten.  

 

    

  

1 Peter Duijsens 2 Leo Boekestijn 3 Carlieke van 

Staalduinen 

4 Renate van der 

Giessen 

5 Jan-Willem van 

den Beukel 

 

- De partij die niet links of rechts is en radicaal opkomt voor het burgerbelang en 

alle inwoners gelukkiger wil maken en de inwoner serieus neemt. Grote en kleine 

zaken realiseren, die voor de inwoners belangrijk zijn! We gaan voor ons 

Westland, mooi Westland, gelukkig Westland. We gaan voor onze Glazen Stad; 

- De partij die goed luistert naar de inwoners, goed nadenkt en glasheldere 

antwoorden geeft; 

- De partij die serieus aan politiek doet. Dat betekent heel veel tijd besteden aan 

het politieke werk door met inwoners te praten en actie te ondernemen; 
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6 Melanie Stokkers 7 Jan Bogaard 8 Arie Bongaards 9 Astrid Leurink 10 Angelique van 

Vliet 

 

- De partij die het voor de inwoners opneemt en die dicht op de inwoners staat 

en zich snel en gemakkelijk inleeft in hun situatie. De gemeente is er voor de 

inwoner en niet andersom; 

- De partij die naar inwoners wil luisteren en handelen. Dus niet de inwoner 

onmondig maakt omdat men nou eenmaal gekozen is, zoals het helaas te vaak 

door de andere partijen verwoord wordt; 

- De partij die de leefbaarheid in Westland wil verbeteren door in te zetten op 

meer groen, schonere lucht en schoner water etc. 
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11 Ralph Nederpel 12 Jan de Nooy 13 Walter de 

Koning 

14 Jos Kester 15 Justin Jansen 

 

- De partij die meer groen, echte duurzaamheid, betere natuur en open 

kustgebied wil realiseren / behouden;  

- De kunst- en cultuurpartij van Westland met structureel extra geld voor 

kunst en cultuur waardoor het cultuurbudget weer komt op het niveau van voor 

de bezuinigingen. Kunst en cultuur zijn belangrijk, brengt inwoners immers samen, 

ontroert, houdt een spiegel voor, laat ons wegdromen, brengt ons nieuwe ideeën 

en verruimt onze geesten; 

- De sociale partij. Op gebied van huisvesting, werk, ook voor andere 

Westlanders, inkomen, het bestrijden van armoede en zorg trekken we alles uit de 

kast. Er zullen veel meer voor iedere inwoner betaalbare woningen gebouwd 

moeten worden en een goede spreiding van sociale huur- en koopwoningen is erg 

belangrijk; 

     
16 Marinus Noordam 17 Frank van Veen 18 Peter Barendse 19 Nico Bootsma 20 Patricia van der 

Doorn 

 

- De seniorenpartij met frisse en heldere uitvoerbare ideeën over een 

seniorenvriendelijke gemeente die Westland moet zijn en concrete ideeën 

heeft voor wat nodig is in Westland; 

- De zorgpartij die bestaande zorg voor alle inwoners wil aanvullen en 

verbeteren; 

- De partij voor een betere bejegening van onze mantelzorgers; 
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21 Leon van Es 22 Jan Peter 

Diepersloot 

23 Ronald van 

Wingerde  

24 Hennie van dijk 25 Omar 

Jarmohamed 

 

- De jongerenpartij. Voor de jeugd moeten veel meer voorzieningen in 

Westland komen. Zo houden we jongeren tevreden en in Westland! 

- De partij voor 40+. Door de aandacht voor jeugd en senioren wordt deze groep 

vaak vergeten. Meer gezelligheid en meer voorzieningen voor deze groep 

is gewenst. Goede kinderopvang, goed functionerende brede scholen en ook 

bijscholing en goed georganiseerde betaalbare vrijetijdsbestedingen; 

- De partij die de leefomgeving in Westland centraal stelt voor jong en oud en alles 

daartussen. Westland Verstandig staat voor meer groen. Groen levert veel op 

zoals meer levensgenot en gezondere omgeving, maar ook extra banen, stijging 

waarde woningen en een beter vestigingsklimaat;  

  

 

 
 

26 Martin van 

Staalduinen 

27 Cock Vijverberg 28 Piet Damen 29 Rob Joosten 30 Juul Geubbels 

 

- De partij die bestaande en nieuwe wijken wil met goed ingerichte ruimten voor 

spelen en sporten; 

- De partij die alle Westlanders gelijk en goed wil behandelen; 

- De partij van de energietransitie, de verduurzaming met concrete maatregelen, de 

verkleining kloof tussen arm en rijk, het wegnemen polarisatie tussen 

bevolkingsgroepen ook in Westlandse buurten, de mismatch op de arbeidsmarkt. 

De gemeente moet de regie nemen voor de gas- en elektriciteitsopgave. Zelf 

samen met corporaties en Westland Infra in aardwarmteboringen en grootschalige 

zonnepanelenpercelen investeren om niet alleen milieuvriendelijker te zijn, maar 

ook kosten voor onze inwoners te besparen. 
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31 Henk Knol 32 Leon 

Hulsebosch 

33 Paula van Selow 34 Gerard Hertogh 35 Bas Mosterd 

- De partij met een gezonde en reële blik op Westlandse economie en de 

tuinbouw. Niet vasthouden aan oude visies, maar vooroplopen in vernieuwing en 

goed inspelen op de veranderende (tuinbouw- en ondernemings)wereld om ons 

heen. Anders en beter omgaan met de financiële middelen om de tuinbouw in 

Westland te faciliteren en minder Westlandbreed, zonder echte visie. Effectiever 

en meer “op maat” werken; 

- De partij voor inwoners met een beperking en al die inwoners die op hulp zijn 

aangewezen; 

- De partij die geeft om het welzijn van dieren en daar ook in Westland concrete 

voorzieningen voor wil treffen; 

- De partij die veel beter groenonderhoud in Westland wenst; 

 

     
36 Piet Kuiper 37 Wilmar Voois 38 Rob Lefeber 39 Jan Torenstra 40 Frans Boers 
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- De partij die zorgt dat het in álle dorpen fijn wonen is met goede, bij het 

betreffende dorp horende voorzieningen zoals minimaal één pinautomaat en een 

gemeenschapshuis wat zo mogelijk een winkel faciliteert en in ieder dorp een 

gezellig “centrum”plein; 

- De partij die zich ervan bewust is dat landschap en kunst en cultuur een 

belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaar Westland, zowel in economisch als 

sociaal-cultureel opzicht. 

- De partij die weer terug wil naar uren Wmo-huishoudhulp. 

 

    
 

41 Henk Feunekes 42 Mariëlle Mol 43 Richard Zavaros 44 Ruud van 

Holsteijn 

45Corrie Schreuder- 

Fransen 

 

- De partij die woord houdt. Na de verkiezingen worden beloften niet in de 

vuilnisbak gegooid; 

- De partij die de inwoners weer echt trots op Westland en de Glazen Stad wil 

maken; 

- De partij die een leefbare omgeving centraal stelt naast werk, veiligheid, zorg, 

onderwijs, natuur, dieren en duurzaamheid;  

- De partij die af wil van de afvalbakken en zakken en nascheiding wil invoeren; 

 

 

 

  

 

46 Jan Jacobs 47 Sylvana Bout 48 Niek van der 

Giessen 

49 Nico van Rijn 50 Jan van 

Heijningen 

 

- De partij die prioriteit geeft aan voldoende politie in Westland zelf; 

- De partij die niet nog meer, maar beter wil; 
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- De partij die in Westland een gezonder leefklimaat voor onze inwoners 

vooropstelt met gezonde lucht en gezond water; 

- De partij die recreatie in Westland wil stimuleren; 

- De partij die de echte ergernissen: afvalinzameling huisvuil, uren huishoudelijke 

hulp en beter groen, per direct wil aanpakken en veranderen. Datgene doen wat 

moet gebeuren. 
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Westland Verstandig, de kandidaten en de gekozen raadsleden zijn eenvoudig te 

bereiken voor vragen en inhoudelijk commentaar. Bellen, mailen, langskomen in één van 

onze Burgerkantoren of we komen naar u toe. U bent welkom. Hebt u vragen of 

opmerkingen dan kunt u contact opnemen: 

E: info@duijsens.net en duijsens@gmail.com. 

T: 06-53401068  

Een digitale versie met link treft u aan op www.westlandverstandig.nl 

Facebook.com/westlandverstandig 

Twitter.com/WVerstandig 

Instagram Westland Verstandig 

 

  

http://www.westlandverstandig.nl/
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Dorpenbeleid en speerpunten per dorp 
 

“Elk dorp zijn eigen identiteit en eenheid in verscheidenheid” 

 

Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en een kloppend sociaal of economisch hart. Soms is 

dat een dorpshuis of school, zoals in Ter Heijde en Heenweg. In alle dorpen is dat het 

verenigingsleven en in veel dorpen ook de pleinen (Wilhelminaplein Naaldwijk en 

Marktplein ’s-Gravenzande), winkelstraten of winkelcentra. Naast het rustige wonen, 

zorgen verenigingen en de detailhandel, die verweven zijn met de samenleving voor 

sociale cohesie, veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de dorpen, die 

alle of meerdere dorpen betreffen:  

 De elf dorpen –eigenlijk 12 met Westerlee- in Westland hebben ieder hun eigen 

unieke karakter. Wij willen dat het beleid van de gemeente er op gericht is om samen 

met de inwoners dat unieke karakter van elk dorp in stand te houden en /of te 

versterken. Dit kan o.a. door verpaupering tegen te gaan. Het doel moet zijn: 

levendige dorpen die voor iedereen aantrekkelijk zijn, of we er winkelen, ondernemen 

wonen of uitgaan. Met respect voor de historie, de bestaande monumenten en het 

dorpse karakter. Grootschalige winkelprojecten in één dorp willen we niet en schaden 

het eigen dorp en de vitaliteit van de andere dorpen. 

 Westland Verstandig zet zich sterk in voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 

alle Westlandse dorpen. Zij ziet het in ere herstellen van de pleinen als centraal hart 

van alle dorpen en wijken als een belangrijke stap in de richting van een weer 
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leefbaar, gezellig en bruisend dorp. Niet alle dorpen hebben een ideaal centrumplein 

zoals Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Westland Verstandig wil dat gelijk trekken. Elk 

dorp wil natuurlijk graag weer een kloppend hart ontwikkelen. Westland Verstandig 

wil daarom in elk dorp samen met inwoners hiervoor een creatief plan ontwikkelen.  

 Veel inwoners van Westland zijn ontevreden over het huidige dorpenbeleid. In de 

dorpen is veel niet goed geregeld. Wij willen daar verbetering in brengen.  

 Westland Verstandig wil de diverse centra/dorpen in Westland aantrekkelijk maken. 

Dat kan vaak met kleine ingrepen. Geen bouwhekken meer en open plekken goed 

invullen. Plaatsen van bloembakken en Oudhollandse lantaarnpalen en karakteristieke 

bomen. 

 Wij willen dat winkelleegstand zoveel als mogelijk wordt aangepakt, omdat leegstand 

de leefbaarheid van de dorpen aantast. Per dorp een divers winkelcentrum op maat. 

De gemeente dient adequaat te reageren op kwesties als stijgende lasten, 

onveiligheid en leegstand.  

 Wij zijn tegen het invoeren van betaald parkeren. Ook tegen reclamebelasting. 

 Westland Verstandig meent dat Naaldwijk binnen Westland een centrumpositie heeft, 

zij het dat dit niet ten koste mag gaan van de andere dorpen. Bij voortduring zal er 

op toegezien moeten worden dat Naaldwijk als centrumdorp niet de verdere uitbouw, 

bloei en behoud van de andere dorpen in gevaar brengt. Voorzieningen moeten meer 

over alle Westlandse dorpen worden uitgesmeerd. 

 Westland Verstandig wil concrete maatregelen treffen om de parkeerdruk in wijken 

die veelal zijn ontwikkeld in de jaren 60, 70 en 80 te verlagen. Toen werden veel 

woningen op een klein oppervlakte gesitueerd en was de parkeerdruk veel lager dan 

nu het geval is en waardoor irritatie bij inwoners ontstaat. De oplossing is het anders 

indelen van parkeerplaatsen en openbare ruimte met behoud van beeldbepalend 

groen zonder dat dit ten koste gaat van openbaar groen, maar ook in het aanwijzen 

van percelen voor parkeren. Ook het parkeren van bedrijfsbussen geeft veel irritaties 

en ook daarvoor zullen per wijk concrete oplossingen gecreëerd moeten worden. Zo 

zouden hiervoor aparte zones toegewezen kunnen worden waarbij een  optimum 

wordt gezocht door enerzijds aandacht te besteden aan de veiligheid met voldoende 

toezicht en anderzijds terugdringen van de parkeeroverlast. Voor inwoners van 

Westland zijn dit belangrijke zaken die hun leefgenot dagelijks beïnvloeden. De 

gemeente dient passende maatregelen te treffen.  

 De leefbaarheid van de dorpen en wijken is voor Westland Verstandig van essentieel 

belang. Daarbij zijn veel spelers betrokken maar de belangrijkste zijn de bewoners. 

De inwoners van de dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving 

nodig en passend is. De leefbaarheid wordt ook gediend met een goede plek voor de 

jeugd en de jongeren.  
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 Wij onderstrepen het belang van Oranjeverenigingen voor de Westlandse dorpen. 

 Westland Verstandig wil dat alle dorpen beter aantakken op het openbaar vervoernet 

met kleinschalige busjes. Dit geldt voor Heenweg, Ter Heijde, Poeldijk, Honselersdijk 

en Maasdijk en ook voor een aantal woonwijken in de grotere dorpen.  

 Wij willen geen (grootschalige) tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in of 

dichtbij de dorpen of op plekken waar dat niet kan en de leefomgeving van onze 

inwoners (mogelijk) schaadt. 

 De dorpen hun eigen karakter laten behouden. Belangrijk in de dorpen is het 

oplossen van de parkeerproblemen, het onderhouden van het openbaar groen en de 

verkeersdoorstroming. 

 Meer losloopplekken voor honden en dat wel goed ter plaatse aangeven.  

 Kleine ergernissen zoals goed aangeven ter plekke welke regels gelden voor het 

uitlaten van honden (los / aangelijnd, waar wel en waar niet) moeten opgelost 

worden. 

 Het onkruidvrij houden van onze gemeente Westland is nu zorgelijk en slecht 

geregeld. Dat moet veel beter! 

 In de dorpen moeten zgn. citytrailers ingezet worden voor de bevoorrading van 

winkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere verlevendiging van alle dorpen met het belang van de inwoner centraal. 

Westland Verstandig wil de bestaande dorpen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer 

en veel beter groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen 

voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in 

en rond de dorpen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. De 

bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpen, 

moeten beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. 
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Speerpunten per dorp 
 

Maasdijk 
 

“Maasdijk beter bereikbaar” 

 

Maasdijk heeft een rijk verenigingsleven. De winkelvoorzieningen in Maasdijk zijn ook 

goed. Het probleem dat de laatste jaren de boventoon voerde is de bereikbaarheid. Door 

de combi van het “Pootje van Bram” is dit opgelost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Maasdijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- De zorg in Maasdijk is nog niet goed geregeld. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten 

in Maasdijk kunnen blijven wonen en oud kunnen worden. Er zijn geen geschikte 

ouderenvoorzieningen in Maasdijk en op dit moment verlaten ouderen Maasdijk om die 

reden. Dat moet veranderen. Ook in Maasdijk een serviceflat voor senioren met 

zelfstandig wonen/zorg op maat/beheer 24/7 en recreatieruimte. 

- Wij willen de bereikbaarheid van Maasdijk van en naar andere dorpen van Westland voor 

fietsers, auto’s en ook via openbaar vervoer borgen. Snellere en betere ontsluiting. Met de 

komst van het 3-in-1 project is onduidelijkheid over hoe het openbaar vervoer geregeld 

zal worden. Maasdijkers willen een bushalte dichtbij. 

- De fijnstof en overlast van A20, Botlek en Honderdland en transportcentrum aanpakken. 

- De geluidshinder door de A20 en Honderdland en de verkeersbewegingen op dat terrein 

terugdringen. 

- Openbaar vervoer met een snelle aansluiting naar het metrostation Hoek van Holland of 

Maassluis. 

- Maasdijk qua verkeer aantrekkelijker maken. Nu is de Lange Kruisweg nog steeds onveilig 

en ook komende vanuit de tunnel met de fiets is de Pettendijk een onveilige weg. Daar 

moet iets aan gebeuren. 
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- Het winkelbestand moet opgeknapt worden daar er nu leegstand is en/of dreigt. 

- De verenigingen zullen beter gefaciliteerd moeten worden en met name de gym, de 

korfbal en de voetbal. De Harmonie is al weg. Voor de leefbaarheid van Maasdijk is 

behoud van het verenigingsleven essentieel.  

 

Verdere specifieke aandachtspunten voor Maasdijk: 

- Woningbouw (starters/senioren) / toekomstplan uitbreiding woningbouw Maasdijk; 

- Vergroening kern; 

- Herinrichting Oranjeplein; 

- Behoud dierenwei Oranjeplein / Nassaustraat; 

- Beter groenonderhoud (onkruid / maaifrequentie); 

- Zwerfafval- en afvalbeleid aanpassen; 

- Harmonisatie sportpark Lange Kruisweg; 

- Buitenspeelplaats jongeren (Sportpark); 

- Integratie en coördinatie veiligheidsdiensten (politie / buurtpreventie / wijkagent / boa’s; 

- Integratie en coördinatie zorgverlening; 

- Integratie en huisvesting arbeidsmigranten (toewijzingsbeleid); 

- Vestigingsbeleid lokale winkeliers (Oranjeplein); 

- Parkeerbeleid auto’s doorgaande straten (trottoirs); 

 

Verkeer 

- Aansluiting openbaar vervoer (traject Westland-Den Haag-Rotterdam); 

- Snel fietspad aanleggen; 

- Onderpad Maasdijk veiliger maken: 

 o.a.: 

• tunneltjes Oranjesluis (aansluiting op onderpad langs de Maasdijk); 

 • tunneltjes Korte Kruisweg; 

 • Boers Tuincentrum; 

 • afslag Prinsenlaan; 

- Lange Kruisweg: 

 • snelheidsbeperkingen plus aanleggen vrijliggend fietspad; 

 • doorgaand vrachtverkeer; 

 • geen sluiproute; 

- Kruispunt Schenkeldijk / Coldenhovelaan; 

- Korte Kruisweg / Beekenkamp; 

 • veiliger maken voor voetgangers en fietsers i.v.m. vrachtverkeer; 

 

Honderdland 

- Aansluiting openbaar vervoer; 

- Verkeersontsluiting van / naar kern Maasdijk (fietsers/voetgangers); 

- Vestigingsvoorwaarden bedrijven (licht / geluid); 

- Inklimmers vrachtwagens. 
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College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP komt niet echt op voor de inwoners van Maasdijk 

Diverse malen heeft Maasdijk recent op de agenda van de Westlandse politiek gestaan. 

De gebeurtenissen op Oudejaarsdag, de komst van het 2e en mogelijk zelfs 3e 

polenhotel, de door ons al in 2018 voorspelde problemen rond Honderdland en de 

herontwikkeling van De Schakel zijn er enkele. Westland Verstandig was tegen de komst 

van het 2e Polenhotel, maar het College met de LPF! en de meerderheid van de Raad 

onder leiding van het voltallige CDA dachten daar helaas anders over. Ook de overlast 

voor de inwoners van Honderdland vraagt een andere aanpak. Ook daar staat Westland 

Verstandig bijna alleen! Partijen als CDA en LPF denken daar ook anders over! 

 

Westland Verstandig wil geen Polenhotels meer bij Maasdijk 

Het College van CDA, VVD, LPF, CU-SGP en de meerderheid van de Raad stemden voor 

de komst van een 2e Polenhotel. Westland Verstandig was tegen en als het College en 

de meerderheid van de Raad dat ook waren geweest, dan was dit hotel er niet gekomen. 

Het geldende bestemmingsplan verzette zich er immers tegen. Hopelijk dat de bezwaren 

en beroepen van inwoners van Maasdijk succesvol zullen zijn. Slecht plan en verkeerde 

plek! Voorts weer een voorbeeld dat het huidige gemeentebestuur niet wil luisteren naar 

wat onder inwoners leeft. 
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Monster 
“voor Monster aan de slag” 

 

Monster is een mooi dorp aan het strand. De kwaliteit van de openbare ruimte en 

leegstand van gebouwen zijn een doorn in het oog. Hiervoor is een extra kwaliteitsslag 

nodig en gaat het ook om acties die de gemeente samen met de inwoners en de 

ondernemers kan aanpakken, zoals het hele winkelgebeuren, het openbaar groen, 

parkeren en de overlast van hondenpoep en paardenstront.   

 

Beter regelen van de busroutes, waarbij zowel de belangen van de busgebruikers als 

degenen die overlast ervaren van de doorgang van de bussen in hun straat worden 

meegenomen. 

 

Westland Verstandig pleit voor behoud en opknappen delen van Monster. De panden 

Choorstraat 21/25 staan al jaren te verkrotten en één van die panden is een 

gemeentelijk monument. Het gaat om de oudste woningen van Monster. Op het 

voormalig schoolplein in de Choorstraat is naast het O.J.O.S. een oud poortje dat 

behoorde tot de buitenplaats De Kruithoff. Het poortje is dringend aan renovatie toe en 

ziet er nu niet uit.Ook daar zal wat aan moeten gebeuren. Hetzelfde geldt voor de 

fruitmuur achter het gesloopte gemeentehuis. Ook die muur ziet er niet uit en is 

dringend aan renovatie toe. Door het College al wel vaak beloofd, maar steeds 

uitgesteld. Westland Verstandig meent dat deze renovatie snel moet plaatsvinden. 

 

Westland Verstandig is ook voor behoud van de Aloysiusschool. School is monumentaal 

en in ieder geval karakteristiek. Er dient geen sloop plaats te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westland Verstandig is voor behoud van de duinvallei in Monster. Koester dat stuk 

bestaande natuur. Westland Verstandig vindt het krom dat praktisch alle politieke 

partijen dit stuk natuur willen gaan bebouwen om dan elders in Westland een bebouwd 
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stuk weer om te zetten in natuur. Bouw die dure woningen niet of bouw passende 

(starters-/senioren)woningen elders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Monsterse tennis verhuizen naar het sportpark. Een win-win-win situatie. Een 

tennispark wat nu ligt te midden van woningen wordt verplaatst naar een ruimtelijk 

betere plek, de vrijkomende tennisgrond kan voor woningbouw en groen worden 

gebruikt. Er nu staan er nog geen woningen op de percelen van de Westlandse Zoom en 

kan nog vrij gemakkelijk rekening gehouden worden met uitbreiding sportpark. Als alles 

volgebouwd is zal dat problematisch zijn. 
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Voor Monster heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- Wij willen verdere concrete maatregelen ter oplossing parkeerdruk in het centrum. 

Parkeergarage zou oplossing kunnen zijn. 

-  Westland Verstandig wil dat de leegstand van gebouwen wordt opgelost. 

- Het inrichten van de openbare ruimte, bestrating en groen, willen wij op 

voldoende kwaliteitsniveau brengen. Hierop moet de gemeente toezicht houden. 

Westland Verstandig wil dat de gemeente bij het (herhaald) aanplanten van 

bomen en struiken in de Grote Geest rekening houdt met de 

zeewindbestendigheid. 

- Wij willen dat de vernielzucht en overlast op de bekende hotspots wordt 

teruggedrongen door gezamenlijke inspanning met ondersteuning door 

buurtpreventie, politie en gemeente.  

- Verpaupering van het centrum moet tegengegaan worden. 

- De uitstraling van het centrum Monster moet snel verbeterd worden. 

- Voor jongeren zou in Monster veel meer georganiseerd moeten worden. 

- De infrastructuur van de wegen in Monster verdient bijzondere aandacht. Zo 

worden wegen die daarvoor niet bestemd zijn, gebruikt als doorgaande weg. 

- Cultuur zou meer onder de aandacht gebracht moeten worden. 

- Meer aandacht aan veiligheid en leefgenot in een aantal wijken van Monster. 

- Aanpakken verkeerssituatie Haagweg; snelheid, parkeren in bermen, betere 

splitsing fiets- en autoverkeer. 

- Betere infrastructuur voor ontsluiting woningen Westlandse Zoom. 

- Groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting. Qua inrichting, parkeren, groen 

etc. valt in het centrum nog een hele slag te maken. Zo een plan moet Monster 

verder doen verlevendigen en aantrekkelijker maken als woon- en winkelgebied.  

- De gemeente moet ondersteuning geven aan de plannen van de voetbalvereniging 

en de tennisvereniging in Monster om te komen tot een gezamenlijke 

accommodatie. De verenigingen kwamen zelf met het idee en legden dit voor. 

Westland Verstandig wil dit ondersteunen. Niet alleen belangrijk voor de 

verenigingen, maar ook voor de gemeente die dan woningen kan realiseren op het 

terrein waar nu getennist wordt. Woningbouw sluit aan op de buurt waarin de 

tennisclub zit.  
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Poeldijk 
 

“Poeluk kan niet meer stuk” 

 

In Poeldijk is de afgelopen jaren veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren.  

 

Opknappen Centrum Poeldijk snel aanpakken 

Poeldijk zal naar meer dan 6.000 inwoners groeien. Terecht wordt veel aandacht besteed 

aan het centrum. De Voorstraat zou met enkele aanpassingen tot Westlands mooiste 

straten kunnen gaan behoren. Het nieuwe pleintje -waar een naam aan gegeven moet 

worden- en de oud-Hollandse lantaarnpalen fleuren een en ander al op, maar het geheel 

is nog niet af. Westland Verstandig vindt dat de hele Voorstraat opnieuw moet worden 

ingericht en ook het pleintje verder wordt vervolmaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de verkeersstromen rondom de Voorstraat zouden anders moeten. Het Dario Fo-

gebouw wil Westland Verstandig bestemmen voor Huis van de Buurt (beneden) en 

appartementen (bovenetages). Harde eis daarbij moet zijn dat in dat gebouw senioren- / 

starterswoningen moeten komen.  

 

Goed nagedacht moet worden wat er op de Wittebrug-locatie moet komen. Gelukkig 

gaat Perspektief verhuizen. Ook op die locatie betaalbare woningen met zorg en 

starterswoningen 
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Jan Barendselaan moet veel rustiger en veiliger gemaakt worden. De huidige situatie in 

de Jan Barendselaan moet veranderen. Westland Verstandig is voor het omleiden van 

niet-bestemmingsverkeer, de verkeerscirculatie Jan Barendselaan-Rijnsburgerweg 

regelen met goede en veilige fietspaden en de Voorstraat zoveel als mogelijk en het 

centrale schoolplein helemaal autovrij maken en gelijk daar terrassen en gezelligheid 

creëren.  

 

Aanpakken van te harde rijden door Jan Barendselaan. Geen vrachtverkeer meer over de 

Vredebestlaan, maar omleiden over de Leeuwenhorstlaan, 2 zebrapaden op de 

Rijnsburgerweg bij Jumbo en de Poeldijksevaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu al oplossing bedenken voor de basisschoolcapaciteit nu er meer dan 500 woningen 

bijkomen.  
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Voor Poeldijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

-  Allereerst moet vastgesteld worden dat de nieuwbouw van woningen een goede 

ontwikkeling is voor Poeldijk.  

- Ook de komst van een nieuwe supermarkt is goed voor Poeldijk en ook andere 

ontwikkelingen in de detailhandel geeft nieuw leven in Poeldijk. Westland 

Verstandig juicht dit toe. 

- Het verkeer in de Jan Barendselaan is voor vele “Poelikers” een doorn in het oog. 

Het is een 30-kilometergebied maar dat is in de praktijk niet te merken, want er 

wordt vaak te hard gereden. De ontsluiting moet beter geregeld worden en met 

name het vrachtverkeer door de Jan Barendselaan zou moeten worden gemeden. 

Een omleidingsroute via het ABC-terrein moet snel gerealiseerd worden. 

-  Evenals in andere dorpen is aandacht nodig voor de toewijzing van woningen; 

- Het onderhoud aan de verschillende parkjes/speeltuintjes laat zwaar de wensen 

over, het gras en onkruid staat tot kniehoogte en is voor kinderen niet 

aantrekkelijk om te spelen. Dat komt ook door de hondenpoepoverlast. Dat willen 

wij anders. Meer onderhoud groenvoorziening; 

- De Veiling moet voor Poeldijk behouden worden zoals de Raad met onze steun 

besliste. 

- Verenigingen moeten gefaciliteerd en ondersteund worden vanuit de gemeente. 

- Het winkelbestand loopt achteruit. Het aanbod zou moeten verbeteren; 

- Er moet een verkeerscirculatieplan gemaakt worden waardoor verkeersoverlast 

voorkomen wordt. Afsluiten Verburghlaan tussen Voorstraat en Rijssenburgerweg. 

- Meer woningen voor starters die ook echt aan inwoners uit Poeldijk worden 

toegewezen. Meer woningen met sociale en betaalbare koop en huur; 

- De sport- en mogelijkerwijs ook de andere verenigingen komen in de knel door de 

uitbreiding woningen door nieuwbouw. Tijdig zal daarin voorzien moeten worden. 

Op dit moment heeft Verburch al een veldentekort en daarin zou voorzien moeten 

worden door meer kunstgrasvelden. 

- Een trapveldje voor de jeugd in Poeldijk. 

- Het grotere bestemmingsverkeer voor de aanwezige winkels zou alleen mogelijk 

gemaakt moeten worden tot een bepaald tijdstip op een dag zoals dat ook in 

andere gemeenten het geval is. 

- Voor de jeugd meer reuring in Poeldijk en meer doen om de jeugd te vermaken. 

Een filmzaal in de Veiling. 

- Gat bij de Jumbo moet worden gedicht (plannen voor bouwmarkt Van der Knaap). 

Uitplaatsing van bedrijfscomplex van Leen van der Knaap en op het vrijkomende 

perceel seniorenwoningen met zorg op maat realiseren; 

- Oplossen van de verkeersoverlast op de Verburghlaan / De Ruijtbaan. Andere 

uitweg creëren dan de Verburghlaan voor de nieuwe wijken (in aanbouw); 

- Ook willen wij een betere en veiligere verkeerscirculatie in de buurten waar de 

basisscholen liggen! Op dit moment is de ruimte rondom die scholen te beperkt; 



40 
 

- Opwaarderen van omgeving rond Protestantse kerk. 

- Herstel en opwaardering Kerkplein, creëren van meer parkeerruimte. 

- Betere verkeerscirculatie, eventuele nieuwe rondweg rond centrum en ter 

ontlasting van Jan Barendselaan, meer groen in en rond centrum, meer 

parkeermogelijkheden en goedkope woningen. Westland Verstandig denkt daarbij 

aan het vrijkomende deel van het terrein van de Wittebrug.  

- Meer en beter groen rond het nieuwe pleintje in de Voorstraat.  

 

Kort en goed, de leefkwaliteit in Poeldijk moet omhoog. Ondanks alle visies/plannen van 

het gemeentebestuur moet op korte termijn echt iets gedaan worden aan de 

leefbaarheid. Westland Verstandig wil dit de komende raadsperiode oppakken en een 

programma maken met de concrete zaken die aangepakt worden. 
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Honselersdijk 
 

“het middelpunt, dus drukte dichtbij” 

 

Honselersdijk is het fysieke centrum van de gemeente Westland. Deze centrale positie in 

Westland heeft zowel voordelen als nadelen. Voordelen zijn dat redelijk dichtbij 

voorzieningen in het Westland te bereiken zijn, maar dat betekent ook dat veel 

voorzieningen niet in Honselersdijk zelf beschikbaar zijn. Honselersdijk, de winkeliers en 

de verenigingen en scholen hebben aanwas nodig.  

 

Nieuwbouw woningen bij de Symfonie langs het Poeldijksepad. Het dorp, de winkeliers, 

de verenigingen en de scholen hebben aanwas nodig!  

 

De verdere ontwikkeling binnen Honselersdijk (bij De Hunselaer) komt niet genoeg op 

gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De motie van Westland Verstandig om 150 woningen nieuw te bouwen in 

Honselersdijk op vorenstaande locatie haalde geen meerderheid in de Raad. Ook LPF-

wethouder Coby Gardien steunde deze motie niet. Volgens haar zal Honselersdijk pas in 

2030 in beeld komen voor nieuwbouw. Zo lang wil Westland Verstandig niet wachten. 
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Voor Honselersdijk heeft Westland Verstandig naast het hierboven 

staande de volgende speerpunten: 

-  Wij willen het centrumplan Honselersdijk zo spoedig mogelijk tot uitvoering 

brengen met aandacht voor de kwaliteit van de inrichting van openbare ruimte, 

die ontmoeting stimuleert, voldoende parkeermogelijkheden, met terugdringing 

van de overlast van laden/lossen in centrum en een passende uitstraling van 

gebouwen; 

- Westland Verstandig wil dat het centrum in en bij de Dijkstraat en de verbinding 

met omliggende woonwijken en school-thuisroutes veiliger wordt ingericht voor 

langzaam verkeer; 

- Wij willen voldoende woningen voor starters en ouderen in Honselersdijk; 

- De woningtoewijzing in de sociale sector in Van Reenenbuurt, 

Burgemeestersbuurt , Vogelwijk en de Hunselaer, moet voorrang geven aan de 

lokale vraag; 

- Wij willen verplaatsing van metaalverwerkingsbedrijf De Voeght uit het dorp. 

Verplaatsing van De Voeght zou voor Honselersdijk een belangrijke stap naar een 

betere leefomgeving zijn. Op die locatie dienen dan woningen of een serviceflat 

voor senioren gerealiseerd te worden; 

- Het centrum van Honselersdijk moet meer “ziel” gegeven worden. Een dorpsplein 

zou ook hier moeten kunnen. Het dorpse karakter moet wel behouden blijven; 

- Beter en meer groen aan bijvoorbeeld de Dijkweg die zich daar uitstekend voor 

leent; 

- De bestaande verenigingen beter faciliteren; 

- Samen met de bewoners een plan maken waar Honselersdijk naartoe moet 

groeien om het huidige dorpse karakter te behouden en toch ook niet verder 

achteruit moet gaan qua beleving; 

- Woningbouw in het dorp en woningbouw op de niet meer echt rendabel te 

gebruiken glastuinbouwgronden tegen het dorp aan. Zie boven; 

- Een aantal verkeersknelpunten oplossen zoals bij de Middel Broekweg / Molenlaan, 

het centrum van Honselersdijk, Dijkweg, Burgemeester Elsenweg; 

- Parkeren bij de Albert Heijnsupermarkt is lastig, zeker op de vrijdagen en de 

zaterdagen moet opgelost worden. 

- Gevaarlijke verkeerspunten moeten opgelost worden zoals de oversteek 

Prinsenlaantje vlak over de brug op de Molenlaan en de kruising Zwethlaan / 

Middel Broekweg; 

- Na de verbreding van de Burgemeester Elsenweg meer controle op te snel rijden 

over de Burgemeester Elsenweg; 

- De ontwikkeling in het Floragebied is pas over een groot aantal jaren te voorzien. 

Het doorgaan is nog niet zeker en is afhankelijk van tal van omstandigheden. 

Westland Verstandig vindt dat de verdere ontwikkeling van Honselersdijk daarop 

niet moet wachten.   
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Wateringen 
 

“Wateringen heeft ’t allemaal” 

 

Wateringen is een levendig dorp, bekend om zijn evenementen Waterpop en de 

Wateringse wielerdag. Zo dicht tegen de stad geeft Wateringen extra kansen, maar dat 

gaat ook gepaard met problemen. Samen met de inwoners moeten we die aanpakken.  

 

Westland moet niet de ambitie hebben snel te willen groeien! De verstedelijking van een 

aantal dorpen legt nu al een te grote druk op de leefbaarheid, verkeersveiligheid, 

parkeerdruk en sluipverkeer. Dit geldt in het bijzonder voor Wateringen. Eerst goede 

verkeersplannen en dan pas bouwen en niet eerst woningbouwplannen met hoger 

bouwen. De verkeersdruk wordt dan voorspelbaar te groot en dus het vastlopen van het 

verkeer op bepaalde delen van de dag. Wateringen is het meest verstedelijkte gebied 

van Westland. Zoals we voor heel Westland bepleiten, is zeker voor Wateringen voor de 

bebouwde kom 30 km te bepleiten en de wegenstructuur daarop aan te passen. 

Doorgaand verkeer ontmoedigen om door Wateringen te rijden, zodat alleen 

bestemmingsverkeer door Wateringen rijdt. Het huidige plan voor de Herenstraat en 

Oosteinde aanpassen in verband met de verkeersdrukte. Wellicht weer een bussluis in 

het Oosteinde om sluip- en doorgaand verkeer tegen te houden.  
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Voor Wateringen heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en 

Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn 

en wil een verkeersplan voor beide dorpen gezamenlijk.  

- Zo willen wij onderzocht zien i.s.m. bewoners en winkeliers of de 

verkeersproblemen in het centrum van Wateringen m.n. als gevolg van 

doorgaande verkeer vanuit Rijswijk kunnen worden verlicht. Voor het centrum 

dient een parkeerplan opgemaakt te worden. 

- Wij willen zorgen voor goed ontsloten, betere en meer parkeervoorzieningen om 

de huidige parkeervoorzieningen aan het Plein, Vliethof en Gantelplein te 

ondersteunen en deze waar nodig te herinrichten.  

- Verder mobiel cameratoezicht in centrum. 

- Betere verkeersdoorstroming Herenstraat en doeltreffende verkeersmaatregelen 

nemen. Er moet een betere ontsluiting van Wateringen komen waarbij met name 

de Herenstraat en de Heulweg verder ontlast zouden moeten worden van 

doorgaand verkeer; 

- De Dorpskade leent zich uitstekend voor nieuwbouw van woningen omdat dat deel 

aansluit bij het centrum. 

- De Hofboerderij moet in de huidige vorm behouden worden en ofwel de gemeente 

moet zelf deze accommodatie blijven beheren, ofwel dat beheer moet aan een 

stichting, bestaande uit de gebruikers, worden overgelaten. Goed in de gaten 

moet worden gehouden dat er een samenhang is tussen de gebruikers en het 

bestuur van de stichting; 

- Fietspaden rond de hele Herenstraat dienen veiliger gemaakt te worden; 

- Rondom de Ambachtsweg moet de daar geplande woningbouw zo plaatsvinden 

dat de Ambachtsweg niet verder belast wordt met het verkeer uit die woonwijk en 

het industriegebiedje tussen de Ambachtsweg en het zogenaamde transitiegebied 

omzetten in woningen, wat beter aansluit bij de directe omgeving. De 

Erasmusweg ook gebruiken als ontsluiting voor de nieuwbouwwijk in het 

transitiegebied en een nieuwe ontsluiting realiseren; 

- Het verenigingsleven verder stimuleren; 

- Meer profijt hebben van de tramverbinding tot aan Wateringse Veld en deze 

eventueel doortrekken naar het centrum van Wateringen; 

 

Op verzoek van Westland Verstandig is het pleintje bij de Kantstijl opgeknapt. Nu ook 

nog de daar staande speeltoestellen aanpakken. 

 

De Ark 

Westland Verstandig vindt dat De Ark een centrumrol moet blijven hebben in de dorpen 

Wateringen en Kwintsheul. Zo nodig zullen er in De Ark andere woonvormen moeten 



45 
 

komen, crisisbedden, revalidatie voor Westlanders, de mogelijkheid bieden dat senioren 

ook als één van hen meer zorg nodig heeft bij elkaar kunnen blijven etc.  
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Kwintsheul 
 

“er gebeurt veul in De Heul” 

 

Kwintsheul heeft een levendig verenigingsleven. Westland Verstandig streeft naar het 

behoud van de dorpssfeer in Kwintsheul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Kwintsheul heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- Kwintsheul moet een vitaal dorp blijven. Dat betekent dat in Kwintsheul steeds 

naar het woningprogramma gekeken moet worden. 

- Woningbouw bouwlocatie de Driesprong. Eindelijk vaart maken. Duurt nu te lang.  

- Kwintrum en locatie Boutkan (Kerkstraat 43bcd). Eindelijk doorpakken! 

- Locatie Verkade (snelheid geboden voor bouw appartementencomplex in de 

prijsklasse € 700,-- tot € 1.100,--. Op de Verkadelocatie niet grond gebonden 

woningen plannen, wel rekening houdend met de omgeving waarin gebouwd 

wordt. 

- Brug over de Gantel naar de Gouwlaan vanuit Gouw 3c. Voor de bereikbaarheid 

van Kwintsheul uit de Ranken, Gouw 3c en Uithofpark en ook voor fietsers en 

wandelaars veilig alternatief voor de Holle Watering. 

- Parkeren centrum. Te weinig algemene plekken.  

- Oude Veiling Kwintsheul aanwijzen als monument. 

- Andreashofschool krimpt en dat moet anders.  

-  Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners toewerkt naar een levendig 

centrum.  

- Westland Verstandig wil dat de ontsluitingsweg Bovendijk-Veilingroute beter wordt 

aangegeven in Kwintsheul zelf. 
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- Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en 

Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn 

en wil voldoende maatregelen voor beide dorpen gezamenlijk. 

- Wij willen dat er vooral woningen worden gebouwd voor jongeren om het dorp 

vitaal te houden.  

- Wij willen de samenwerking zorginstellingen bevorderen om verpleeghuis- en 

welzijnszorg blijvend te garanderen.  

- Westland Verstandig wil bankjes plaatsen langs de wandelroute Lange 

Wateringkade en Dorpskade. 

- Snel passende woningen bouwen op diverse locaties binnen Kwintsheul 

(leegstaande bedrijfslocatie Verkade en wellicht nog meer locaties), maar ook 

directe start woningbouwplannen bij de Driesprong. 

- Meer passende huisvesting voor ouderen: “De Lessenaar” kent lange wachttijden. 

Als er meer geschikte huisvesting voor ouderen komt, dan komt de doorstroming 

beter op gang. In De Lessenaar in ieder geval de recreatieruimte, eventueel 

aangepast, in overleg met de bewoners herinrichten en in stand houden. 

- In de woningbouwplannen rekening houden met de behoefte aan  

senioren-/zorgwoningen. Ook een serviceflat zelfstandig wonen / zorg op maat/ 

beheer 24/7 / recreatieruimte. 

- Kwintsheul in alle opzichten aantrekkelijker maken. 

- Op korte termijn maatregelen nemen waardoor de daling van de bezetting van de 

Andreashofschool en de ledenafname bij Quintus, Scouting, Gregorius etc. gestopt 

wordt. De tijd die het duurt voordat het effect van nieuwe woningen voelbaar is, 

moet de gemeente meehelpen overbruggen. 

- Het wegtrekken van jonge gezinnen / jongeren / detailhandel en bedrijven naar 

andere dorpen een halt toeroepen door snel nieuwe woningen te realiseren. 

- Voor Kwintsheul dat relatief heel weinig groen heeft, het woon- en leefklimaat 

(veiligheid, groen, spelen en recreatie) te verbeteren. 

- De toegezegde veilige en goede ontsluiting vanaf woningen in de Gouw naar 

centrum Kwintsheul goed realiseren. 

- De Kerkstraat verder ontlasten van druk verkeer. 

- Woningcorporatie Wonen Wateringen beter betrekken bij de verdere invulling van 

het woningbouwprogramma in Kwintsheul. 

- Basisvoorzieningen zoals een pinautomaat terug in Kwintsheul en nog betere 

winkelvoorzieningen en zo nodig het bestemmingsplan daarop aanpassen. 

- Meer structurele maatregelen om winkelbestand in Kwintsheul te stimuleren naast 

de Jumbo-supermarkt.  

- Parkeerplaatsen bij Jumbo-supermarkt 24/7 open en toegankelijk. 

- Doorstroming bevorderen vanuit de gemeente: financieel aantrekkelijk maken en 

zorgen voor passende en aantrekkelijke woningen voor “de doorstromers”.  
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De Lier 
 

“het dorp van de verenigingen” 

 

De gemeente Westland staat bekend als een vereniging van dorpen. De Lier wordt ook 

wel het dorp van verenigingen genoemd. De Lier is een zelfstandig, volwaardig en sterk 

sociaal dorp en heeft een bloeiend verenigingsleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westland Verstandig wil in de komende 4 jaar in De Lier in ieder geval het navolgende 

realiseren:  

- de aanleg van een natuurvriendelijk fietspad direct naast de Lee vanaf de 

Bleijenburgbrug richting Haven. 

- Aanleg pad ter vervanging van het huidige Perdiksepad.  

- De voormalige Gemeentewerf naast de algemene begraafplaats trekken bij de 

begraafplaats en een parkachtige inrichting geven. Daardoor ontstaat een goed 

stiltegebied voor de Lierenaren, meer Westlands groen en een goede beleving van 

de begraafplaats.  

- De inmiddels gedateerde aula grondig renoveren. Die aula is niet meer van deze 

tijd.  

- de bouw van een serviceflat voor inwoners van De Lier die wel zelfstandig willen 

blijven wonen, maar wel zorg op maat nodig hebben, een gezamenlijke 

recreatieruimte hebben en 24/7 beheer. Westland Verstandig ziet daar 

mogelijkheden voor op de  voormalige locatie van de Leonardusschool of de Mavo-

locatie. Ideaal zou zijn op de begane grond de bibliotheek te vestigen. 
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- Het echt realiseren van de uitbreiding van het sportpark in overleg met de 

verenigingen. 

- Bij vervanging / renovatie van de Triangel willen we absoluut niet dat bewoners 

tijdelijk (enkele jaren) naar Naaldwijk moeten verhuizen. Westland Verstandig 

meent dat de bewoners zo nodig tijdelijk gehuisvest moeten worden naast de 

huidige Triangel in een tijdelijke behuizing. Dat gebeurt ook elders in Nederland 

en met goede ervaringen. 

- Realiseren en uitvoeren van een verkeerscirculatieplan voor heel De Lier. Eerst zal 

daar ook met de inwoners en ondernemers overleg over gevoerd moeten worden. 

In De Lier zelf moeten maatregelen genomen worden om de 

verkeersdoorstroming beter te regelen, waardoor minder overlast bestaat. 

 

Het pand van voorheen Van der Ende aan de Hoofdstraat staat er al jarenlang erg treurig 

bij. Westland Verstandig wil dit stukje De Lier snel grondig beetpakken. Het College met 

CDA, LPF, VVD en CU-SGP en praktisch in alles gesteund door D66, liet gewoon 

gebeuren zonder actie. Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Margrietstraat (tussen 

Jumbo en achterkant van Dikkenberg / van Delft en de Eethoek). Ook hier deed het 

College de afgelopen 4 jaar niets aan. Westland Verstandig wil dat snel actie wordt 

ondernomen. Zo lastig moet dat toch niet zijn!  
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Voor De Lier heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- De Lierse bevolking is in de regel tevreden en vooral die tevredenheid willen we 

behouden en ook bewaken. 

- De ontsluiting naar Westland is op dit moment niet goed geregeld. Zowel de 

infrastructuur in De Lier zelf als de ontsluiting richting Westland moet verbeteren. 

De Oostelijke Randweg brengt daarbij een stap die in de goede richting gaat. 

- Destijds is De Lier samengegaan met de overige vier Westlandse gemeenten 

onder het mom “eenheid in verscheidenheid”. Dat motto geldt nog steeds. 

- De sportverenigingen moeten beter worden gefaciliteerd dan nu het geval is en 

meer moet het bewustzijn bestaan bij de gemeente dat sportverenigingen, maar 

ook de Oranjevereniging, voor de beleving van de Lierenaar erg belangrijk zijn. 

- Op dit moment is er nog geen probleem op het gebied van parkeren in De Lier, 

maar uitgaande van de ervaringen in de andere dorpen moet ervoor gewaakt 

worden dat een probleem ontstaat. In De Lier kunnen nog bijtijds goede 

maatregelen genomen worden om de parkeerdruk binnen de perken te houden. 

- Duidelijkheid moet er komen over de functiewisseling gebied Lierweg: van werken 

naar wonen. 

- Op de plek van het voormalige pand van Van der Ende starters- en 

seniorenwoningen realiseren. 

- Slecht besluit voor De Lier met de huisvesting van 700 arbeidsmigranten, 

verkeerde plek en veel te groot 
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’s-Gravenzande 
 

“behoudt het mooie en goede van ’t Breeje Durp” 

 

’s-Gravenzande is het grootste dorp van Westland en is het enige dorp met stadsrechten, 

heeft een mooi stadshart met dorps karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westland Verstandig wil een beter openbaar vervoer. 

 

Bushalte 31 richting Den Haag 

De bushaltes Heliotroop en Edisonstraat zijn vervallen. Hierdoor is een groot gedeelte 

van het dorp ’s-Gravenzande gedwongen een veel grotere afstand af te leggen naar de 

dichtstbijzijnde halte. Dit is een absolute verslechtering voor de inwoners die voorheen 

van deze haltes gebruik konden maken. Het betreft in ieder geval de Bomenbuurt, de 

Edelstenenbuurt en de buurt ten noorden van de Koningin Julianaweg. 

Buslijn 32 richting Delft 

Het is fijn dat rechtstreeks naar Delft reizen mogelijk is. Echter met deze nieuwe 

dienstregeling is de rechtstreekse bereikbaarheid van Naaldwijk gehalveerd. Voorheen 

was Naaldwijk met bus 31 op werkdagen ieder kwartier bereikbaar. Nu is Naaldwijk nog 

maar 1 keer per half uur bereikbaar. 

 

In 2004 heeft de herindeling van het Westland plaatsgevonden. Beoogd werd aan de 

inwoners om een goed dorpenbeleid te ontwikkelen. Daarbij was beoogd dat 

gemeentelijke diensten in iedere voormalige gemeente zouden worden aangeboden. 

Helaas, dit is nooit van de grond gekomen. Besloten werd alle diensten in het 

“geografische centrum” Naaldwijk aan te bieden. Een van de gehanteerde motieven was 

de goede bereikbaarheid van Naaldwijk per openbaar vervoer. 

Wij pleiten ervoor de haltes Edisonstraat en Heliotroop weer in de dienstregeling van bus 

31 op te nemen. Tevens pleiten wij ervoor de verbinding naar Naaldwijk vanuit ’s-

Gravenzande weer ieder kwartier in de dienstregeling te laten opnemen. 
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De drie pleinen in ’s-Gravenzande en de verbindingen naar elkaar moeten 

aangepakt worden en nog mooiere uitstraling krijgen 

’s-Gravenzande met zijn drie pleinen (Graaf Floris-, Markt-, Zandevelt-) dient –als 

aanvulling op de ontwikkeling van het huidige winkelcentrumplan- ook mooiere pleinen 

te krijgen. Het Marktplein is een echt dorpscentrum. Ook het Zandeveltplein moet 

grondig aangepakt worden. Veel groen en aantrekkelijk meubilair en goede plannen voor 

het gebruik. Ook de doorgangen naar en van de drie pleinen verdienen het om nog 

aantrekkelijker gemaakt te worden. Parkeren verdient ook aandacht. Dit alles met breed 

draagvlak van de ’s-Gravenzandse inwoners, waarbij ook het gebruik goed geregeld 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ’s-Gravenzande heeft Westland Verstandig de volgende 

speerpunten: 

- Enige tijd geleden zijn zowel de handbalvereniging ONDO als de voetbalvereniging 

FC ‘s-Gravenzande bezig geweest met plannen om een eigen sporthal te creëren 

in het gebied waarin zij beiden hun sport bedrijven. Westland Verstandig vindt dit 

een goede gedachte en het zou een afronding betekenen van het Juliana 

Sportpark. De mogelijke consequenties voor de Westlandhal moeten dan wel goed 

geregeld worden. Wij willen dat de bestaande gebruikers van de Westlandhal ook 

in de toekomst hun sport kunnen bedrijven ofwel in de Westlandhal zelf ofwel in 

de nieuw te bouwen hal. Een eventueel nieuwe sporthal zou gezamenlijk door de 

gemeente en de hiervoor genoemde verenigingen kunnen worden gerealiseerd. 

Na de bouw zou het beheer aan de verenigingen moeten worden overgedragen. 

Op de plek van de Westlandhal kunnen dan senioren- en starterswoningen 

gebouwd worden. 

- De parkeerdruk in bepaalde delen van ’s-Gravenzande is hoog. Wij willen dat de 

gemeente dit i.s.m. bewoners creatief en praktisch oplost inclusief de 
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problematiek parkeren bedrijfsbusjes. Ook de parkeeroverlast tijdens 

bijeenkomsten in De Kiem vraagt om extra aandacht van de gemeente.  

-  Winkelcentrum: Wel voor een deel overdekken, parkeertijd verlengen, voldoende 

invalideparkeerplaatsen aanbrengen, bewegwijzering in parkeergarage verbeteren, 

duidelijkere blauwe zone en duidelijkere informatie daarover. 

- De infrastructuur in ’s-Gravenzande moet verbeterd worden. Diverse wegen in het 

centrum worden veel te intensief gebruikt voor veel te groot en te zwaar vervoer 

en daar zijn die wegen niet op gemaakt. Er moet een alternatieve verkeersroute 

komen, zowel voor vrachtwagens, fietsers als gewone auto’s. Alleen met kleine 

vrachtauto’s de winkels in het centrum laten bevoorraden. 

- De oversteekposities op de diverse wegen moeten veiliger. Genoemd kunnen 

worden de Koningin Julianaweg op meerdere plekken, zowel ter hoogte van de 

Boerenlaan, de Albert Schweitzerlaan alsook ter hoogte van de Oudelandstraat en 

het Juliana Sportpark. Ook moeten de huidige zebrapaden op een andere plek 

worden gelegd; 

- De strandopgang Arendsduin zou aangepakt moeten worden en vanaf Arendsduin 

zou ook een betere directe strandopgang gerealiseerd moeten worden. 

- Meer fietsparkeermogelijkheden in centrum, elektrische laadpunten en 

fietspompen! 

- Verbetering van de leefomgeving, 30 km handhaven, vrachtverkeer door centrum 

weren etc.; 

- Terugbrengen van kunstwerken uit het gemeentehuis naar  

’s-Gravenzande en deze hangen in bestaande gebouwen; 

- Maatschappelijk cultureel leven in ’s-Gravenzande verder verlevendigen; 

- Behoud van de Maasdijk en de Nieuwlandsedijk (verlengde Maasdijk in  

’s-Gravenzande en verlengde Nieuwelaan in Hoek van Holland). De 

Zijdijk/Beukenlaan, de Zanddijk alsmede de verlengde Zanddijk langs de 

Strandweg. Op de oude kaarten van 1300 komen deze dijken reeds voor ter 

bescherming van ingepolderde landerijen (Nieuwland, Noordland). Aanwijzen tot 

beschermd cultureel erfgoed zodat ze behouden blijven; 

- Behoud historisch erfgoed bij kerken en begraafplaatsen; 

- Graaf Willem II straat (deels) overkappen; 

- Het beeld van Gravin Machteld terugbrengen naar het plein, waar het hoort. 

Geplaatst in 1996 bij 750-jaar stadsrechten ’s-Gravenzande. Voorts hoort op ieder 

plein een beeld of ander kunstwerk. Ook in ’s-Gravenzande. 

- Meer beelden in het openbaar gebied. 
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- De Koningin Julianaweg verkeersrustiger maken door het aanleggen van een 

omleidingsroute vanaf de Naaldwijkseweg, Teylingen richting Monster. 

- Effectieve verkeersmaatregelen nemen waardoor de Woutersweg, Koningin 

Julianaweg minder verkeer te verwerken krijgen en ook de rijsnelheid fors 

afneemt. Het onaantrekkelijk maken als doorgangsroute. 

 

 

 

  

Foto A. Beugelsdijk  
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Heenweg 
 

“klein maar fijn, groei op kleine schaal” 

 

Heenweg is één van de twee kleinste dorpen van het Westland en was vroeger een 

buurtschap van ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig wil het beeld van Heenweg 

overeind houden. Een gezond dorp met een eigen identiteit, waar de bewoners trots op 

zijn. Hun verleden en hun toekomst hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons verkiezingsprogramma 2018 schreven we:  

“Aansluiting glasvezel circa 210 woningen Heenweg 
Caiway weigert de circa 210 huishoudens van Heenweg aan te sluiten op glasvezel. Heenweg is 
buitengebied en aansluiting is niet profijtelijk genoeg voor Caiway. Onaanvaardbaar. Westland 
Verstandig heeft eerder vragen gesteld en is met Caiway in gesprek. Wij vinden dat Heenweg als 
klein dorp recht heeft op glasvezel, zeker nu de gemeente allerlei diensten praktisch alleen nog 
maar via internet wil gaan aanbieden. De gemeente moet ook financieel een duit in het zakje 
doen.” 
Inmiddels is glasvezel voor heel Heenweg in aantocht! Dat heeft Westland Verstandig 

samen met de inwoners van de Heenweg die onze enquete steunden voor elkaar 

gekregen. 
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Voor Heenweg heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

-  Om ook maatschappelijk een plezierig dorp te zijn moet er verjonging komen. Het 

bouwen van nieuwe woningen op de schaal van het dorp is daarvoor van cruciaal 

belang. Betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en huurwoningen voor 

jongeren. Belangrijk is het om de nieuwe woningen goed in te passen! 

-  Wij willen dat de gemeente initiatieven neemt om het voortbestaan van de 

basisschool te verzekeren. Behoud van De Kameleon om de leefbaarheid van de 

Heenweg te stimuleren. Voorkomen moet worden dat de nieuwe school in 

Dijckerwaal bedreigend wordt voor De Kameleon; 

-  Heenweg mag niet op slot gezet worden en ontwikkelingen mogen niet 

geblokkeerd worden. Wij willen dat Heenweg i.s.m. met de buurtvereniging nieuw 

leven wordt ingeblazen door kleinschalige handreikingen in nieuwbouw, 

detailhandel, jeugdactiviteiten en openbaar vervoer.  

- Een pinautomaat terug; 

- Buurtactiviteiten in de Heenweg extra stimuleren, juist omdat het een heel klein 

dorp is waar dergelijke activiteiten voor de levendigheid van belang zijn; 

- Succesvolle zaken, zoals vakantiekinderdagen, zouden weer opnieuw leven 

ingeblazen moeten worden en de gemeente zou dat moeten enthousiasmeren; 

- Het fietspad snel realiseren samen met de initiatiefnemer.  

- Voor de Laan van de Heilige Lambertus verkeersmaatregelen. 
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Naaldwijk 
 

“het centrum van ’t Westland blijft één van de elf dorpen” 

 

Naaldwijk heet binnen Westland ‘het centrum’, maar zonder dat de leefbaarheid van 

andere dorpen daaronder lijdt. Naaldwijk is tevens één van de elf dorpen met zijn eigen 

identiteit en dorpse karakter, gezellig en bruisend van leven, maar toch ook een 

woonkern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Naaldwijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

- Verslonzing van het centrum van Naaldwijk tegengaan, het busstation ziet er niet 

uit. 

- Het centrum wordt steeds drukker en een veel betere verkeersafwikkeling is 

nodig. 

- Wellicht een parkeergarage om het parkeerprobleem op te lossen. 

- Invoering van parkeerbeschikbaarheidssystemen zoals eerder beloofd werd rond 

De Tuinen. 

- Secretaris Verhoeffweg / ‘s-Gravenzandseweg / Geestweg / Anjerlaan is een 

‘crime’ voor fietsers en overstekende voetgangers. Voor fietsers beter aangeven 

waar ze moeten stilstaan. 

- In bepaalde wijken zitten teveel statushouders hetgeen een neerwaartse druk 

betekent voor het dorp. Dit moet beter gespreid worden; 

- De gemeente moet veel meer doen aan het oplossen van burengeschillen door 

inzet van mediation. De wijkagent kan het vaak niet alleen; 

- De wijkschouwen moeten ook daadwerkelijk inhoud gegeven worden en moeten 

geen holle frase zijn; 

- Het centrum van Naaldwijk slibt dicht; 
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- De bestrating van onder meer Prins Hendrikstraat en Zuideinde is slecht en geeft 

een verpauperd uiterlijk. Ook verpaupering door leegstaande panden. Dit moet 

direct aangepakt worden. 

- De Kruisbroekweg is nog steeds een racebaan en ook vrachtwagens blijven de 

weg berijden. Daar moet nu een einde aan komen. Eventueel camera’s en 

handhaving; 

- Een veelgehoorde andere ergernis is het te snel rijden op de Secretaris 

Verhoeffweg vanaf de Kruisbroekweg richting de watertoren. De weg nodigt ook 

uit tot hard rijden. Doordat daar veel wordt overgestoken en ook het fietsverkeer 

erg druk is, ontstaan erg gevaarlijke situaties. Ook daar moeten maatregelen 

komen in het belang van een ieder; 

- Verfraaiing van rotondes, die zien er nu vaak niet uit; 

- Uitplaatsing benzinestation aan Kruisbroekweg. Waarom worden geen combinaties 

gemaakt met andere ontwikkelingen om uitplaatsing mogelijk te maken. Onveilig 

voor de buurt! 

- Meer maatregelen op het Wilhelminaplein voor visueel gehandicapten. 

- Het centrum van Naaldwijk moet verder verfraaid worden met mooie 

plantenbakken. Eventueel ‘hanging-baskets’, aantrekkelijk straatmeubilair en het 

beleid op dat punt moet veranderen. Ook de straatverlichting in heel Naaldwijk 

dient verbeterd te worden. Zo is bijv. Secretaris Verhoeffweg een heel donkere 

weg en vooral als het regent zijn de zebrapaden vaak levensgevaarlijk; 

- De aanrijroutes voor grote vrachtwagens dient in het centrum van Naaldwijk 

beperkt te worden. Ook de omvang van het vrachtvervoer dient beperkt te 

worden. Net als in omliggende plaatsen dient het centrum enkel voor kleinere 

vrachtauto’s bereikbaar te zijn. 

- Meer groen in Naaldwijk. Weer fietsmogelijkheden over het Wilhelminaplein; 

- Veel gehoorde klacht in Kruisbroek is parkeerprobleem. Dat zou opgelost moeten 

worden. 

- Meer veiligheid bij Jan Tuningstraat / Kruisbroekweg. Geopperd is om de Jan 

Tuningstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Burgemeester Elsenweg. De 

rotonde bij nieuw gemeentehuis is nu al te druk. ’s Ochtends en ’s avonds veel te 

druk en veel te veel verkeersaanbod. Mogelijk de 

bushalte verplaatsen.  

- Bij Zuidweg en Zuideinde onveilige situatie vanwege 

fietsers. Gevreesd wordt voor nog veel meer hinder 

door de nieuwe supermarkt, het nieuwe 

gemeentehuis en volbouwen Hoogeland. 

Maatregelen zijn nodig.  

- Behoud karakteristieke gebouwen zoals de 

Watertoren. 
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60 
 

 

- Behoud van de oude RK-begraafplaats en daar een stiltegebied van maken en in 

ieder geval niet meewerken aan een woonbestemming. 

- Op het terrein waar de Harmonie stond nieuwbouw, maar met groen, niet hoog en 

veel meer ingepast in de omgeving. Bijvoorbeeld seniorenappartementen. 
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Ter Heijde 
 

“Heijers zijn het boegbeeld in de branding” 

 

Ter Heijde heeft een bijzondere positie. Als Westlands vooruitgeschoven uitkijkpost aan 

zee en de ‘aanloop’ van strandgangers heeft het kleine dorp ook te maken met 

piekbelastingen en bijkomende problemen. Door de nieuwbouw is extra aandacht nodig 

voor de sociale cohesie. De afgelopen 4 jaar is op initiatief van Westland Verstandig een 

fraai plein bij de kerk tot stand gekomen en ging de Heijdse Lijn van start. De Heijdse 

Lijn is een prima initiatief en een voorbeeld dat een dorp actief meedenkt en problemen 

oplost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Ter Heijde heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: 

-  In de volgende fases van de nieuwbouw Ter Heijde zal een betere verhouding 

tussen koop- en huurwoningen gevonden moeten worden. Met name zou ook de 

koop- en huurgrens moeten worden aangepast.  

- Wij willen graag dat ouderenhuisvesting op locatie Duinhof wordt gerealiseerd, 

oud worden en in Ter Heijde blijven wonen moet mogelijk blijven.  

- Westland Verstandig wil meer goed bewaakte fietsenstallingen bij de 

strandopgangen.  

- Het is gewenst het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Als dat gerealiseerd is, 

dan jaarrond vergunningen voor inwoners met auto. Het vergunningensysteem 

voor uitsluitend de inwoners van Ter Heijde moet gehandhaafd blijven, zij het dat 

niet ieder jaar de vergunning opnieuw aangevraagd zou moeten worden. 

Voorkomen moet worden dat er “een handel” in vergunningen gaat plaatsvinden. 

- Sporthal De Wielepet inzetten voor multifunctionele doeleinden.  

- Ook Ter Heijde moet beter bereikbaar worden met kleinschalig openbaar vervoer. 

Prima natuurlijk het initiatief van de Heijdse Lijn door vrijwilligers. 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meer inzetten op lang zelfstandig thuis wonen, maar dan moet er ook deugdelijk 

vervoer zijn. Ter Heijde is een geïsoleerd dorp.  

- In Ter Heijde wordt al aan “opzomeren” gedaan en dat al heel lang voordat de 

gemeente op het idee kwam. Het is goed om “Buurt in uitvoering” verder uit te 

bouwen.  

- De gemeente moet samen met strandtenthouders en inwoners tot goede 

afspraken komt over het verlenen van vergunningen voor feesten in de toekomst, 

vanwege de geluids- en parkeeroverlast. 

- De problemen in Ter Heijde zijn duidelijk. Tweederde deel van alle huizen is 

eigendom van Arcade en Arcade bepaalt in feite de woonomgeving. Dit zou 

moeten veranderen. 

- In het belang van differentiatie (koop/huur) moet de gemeente bereid zijn om de 

leegkomende woningen (maximaal bijv. 25 % ) in het goedkope segment te 

kopen en als kluswoning door te verkopen aan jonge Westlandse gezinnen. De 

gemeente moet op voorhand er voor zorgen dat de sociale huurvoorraad op peil 

blijft door aan Arcade elders bouwgrond ter beschikking te stellen waar vervolgens 

ter compensatie huurwoningen kunnen worden gebouwd. De verkoop van de 

kluswoningen kan natuurlijk ook door Arcade zelf plaatsvinden. Als er maar 

gezorgd wordt voor compensatie. 

- Bij Molenslag moet ofwel betaald parkeren blijven of wel gratis maar dan ook de 

vergunningen in Ter Heijde gratis. 

- Gebruik van fietspaden door auto’s dient door fysieke aanpassingen te worden 

voorkomen. Bevoorrading van strandtenten dient te geschieden via de bestaande 

strandopgangen zoals in de vergunningsvoorwaarden is aangegeven. Geen 

ontheffingen meer voor het berijden van de fietspaden. 

- De huidige ontsluitingspositie van parkeerterreinen moet in stand blijven. 

- Een aantal ‘camper’plaatsen creëren waar gratis kan worden verbleven. 

- Meer groen in Ter Heijde. 
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- Voor wat betreft de toewijzing van woningen in Ter Heijde moet in het belang van 

de sociale cohesie afgeweken kunnen worden van de normaal geldende regels; 

- Eventueel bij Duinhof nieuwe appartementen bouwen (koop en huur) met aan de 

voorzijde een eigen voordeur, maar aan de achterzijde een verbinding met 

Duinhof en Strandgoed van waaruit de noodzakelijke (zorg)faciliteiten kunnen 

worden geboden (een vorm van ondersteund wonen). 

- Het initiatief logeerhuis Strandgoed verder ondersteunen en perfectioneren; 

- Meer koopwoningen, dan wel vrije sector huur is gewenst. Dat laatste dan wel 

voor redelijke bedragen. Onze wens om een gemeentelijk woningbedrijf op te 

richten zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.  
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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. 

 

 

  

mailto:info@duijsens.net
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www.westlandverstandig.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open, eerlijk, standvastig en VOOR alle Westlandse 

inwoners 

 


