Westland Verstandig luistert,
geeft raad en zet zich voor u in
De 50 kandidaten op de lijst van Westland Verstandig stellen zich voor:

LIJST 2

Westland Verstandig luistert, geeft raad en zet zich voor u in.
Westland Verstandig bedrijft actieve politiek met het belang van onze inwoners als basis, hetgeen blijkt uit
goed luisteren en zaken verstandig, concreet en snel oppakken.
Westland Verstandig maakt daarin vaak het verschil. Daar doen we het voor! Wij maken geen onderscheid
tussen kleine en grote zaken. Wij beloven het niet alleen, we doen het al!

Volg Westland Verstandig ook via:

1. Peter Duijsens
Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Westland Verstandig;
Ik ben gedreven en enthousiast. Erg betrokken bij het welzijn van al onze inwoners. Een raadslid
is er niet alleen om het College te controleren en om aan te geven wat goed is voor de gemeente,
maar een raadslid is ook volksvertegenwoordiger en vertolkt vier lang wat onze inwoners het
liefste zien gebeuren. Dat laatste betekent lage drempels en gemakkelijk aanspreekbaar, maar
vooral ook doen wat je belooft en zegt. Dat is ook wat de inwoners van mij kunnen verwachten: open, energiek,
niet bang, goed luisterend, inventief en recht voor zijn raap, eerlijke communicatie, heldere verwachtingen en de
honger om het elke dag beter te doen en meer te bereiken, maar ook bereid om samen met andere partijen naar
oplossingen te zoeken. Onze ambities en wensen realiseren door zichtbare resultaten te boeken.

2. Leo Boekestijn
In het Westland al jaren raadslid voor Westland Verstandig.
In Naaldwijk de man van de vrouw van feestwinkel ‘de Bladwijzer’ en in De Lier gewoon ‘de
burgerman’. Politiek inmiddels al ruim twintig jaar actief.
Burgerkantoor Naaldwijk
Pr. Julianastraat 43a. Geopend op afspraak.
Burgerkantoor ’s-Gravenzande
Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur en
maandagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken voor een gesprek.
U kunt dat via onderstaand e-mail adres of telefoonnummer doen.
Tel.nr.: 06 - 53 40 10 68
mail: info@duijsens.net
www.westlandverstandig.nl

Ja, waarom doe je dat? Ik geloof nog steeds dat dromen realiseerbaar zijn, maar daarvoor
moeten er wel stappen worden genomen. Te lang bleef het, politiek gezien, hetzelfde in Westland. Het is de
hoogste tijd voor een kanteling. Nieuwe kansen. Pragmatische oplossingen. Maar wel met passie en emotie erbij.
In mijn hoofd is het nog steeds een strijd tussen gevoel en verstand.

3. Carlieke van Staalduinen
Raadslid voor Westland Verstandig sinds 2014;
Transparant en eerlijk zijn, oog hebben voor de mensen om je heen en weten wat er speelt in
de samenleving, zijn zaken die voor mij belangrijk zijn.
Ik ben aanspreekbaar, bijvoorbeeld in ons Burgerkantoor, maar ook gewoon op straat want
raadslid ben je niet alleen in de gemeenteraad. Met name sport, jeugd, ouderen, onderwijs, volkshuisvesting en
zorg en welzijn hebben mijn bijzondere belangstelling. Ik ben buiten de politiek voorzitter van de tennisvereniging
in ’s-Gravenzande.
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4. Renate van der Giessen
12 jaar raadslid Westland Verstandig.
Werkzaam in de zorg en vandaar ook mijn speciale interesse in deze doelgroep van Westland.
Kwetsbare inwoners van Westland zijn niet gebaat bij: woorden als participatiemaatschappij
en resultaat gericht werken, loze kreten die veel geld kosten, maar weinig soelaas bieden. Dat
moet anders: een luisterend oor en zorg dichtbij. Gewoon de menselijke maat, daar ben ik van. Geen geld naar
externe bureautjes. Doen wat je moet doen en dat is goede zorg bieden.

“Iets te mogen en kunnen
betekenen voor de
samenleving dichtbij.”
Jan Bogaard

5. Jan-Willem van den Beukel
Ik ben leraar geschiedenis en maatschappijleer aan ISW Hoogeland in Naaldwijk.
Dat doe ik met veel plezier en ik kan zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt.
Door mijn werk kom ik dagelijks in contact met de jeugd en blijf ik op de hoogte van wat ze
belangrijk vinden. Niet praten over, maar met jongeren.

49. Nico van Rijn
Mijn motto: “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, betekent luisteren naar de burger en
hier op open wijze mee aan de slag gaan.
Daarom kies ik Westland Verstandig.

Daarnaast heb ik een aantal boeken mogen samenstellen over de geschiedenis van het Westland. Ik voel me erg
betrokken bij wat er in het Westland speelt en wil me inzetten vooral op het gebied van huisvesting voor jongeren,
onderwijs, sport en cultuur. Daarbij spreekt de aanpak van Westland Verstandig me erg aan. Het directe contact
met de burgers, bedrijven en organisaties.

6. Melanie Stokkers
‘Niet lullen, maar poetsen’.
Dat is mijn levensmotto en dat komt goed van pas in mijn rol als gemeenteraadslid. Na mijn
eerste periode als jongste raadslid ooit gekozen in gemeente Westland ga ik door!

50 Jan van Heijningen
Westland Verstandig is de enige partij die naar de burger zijn naam weet waar te maken!

Als 23 jarige ligt mijn passie bij het mooier en beter maken van Westland en opkomen voor
de jongeren. Als echte Westlandse weet ik hoe belangrijk het is om samen dingen te ondernemen of uit
te voeren. Evenementen, woningen, sport en het toekomstbeeld van Westland, dit zijn de aspecten waar ik
mijn focus ook in de volgende periode weer op ga leggen.

7. Jan Bogaard
Ik ben een verenigingsdier.
Vanaf mijn 25ste ben ik actief geweest in verschillende verenigingen of stichtingen. Nu ben ik
als bestuurslid nog actief in de stichting HinT in Ter Heijde en de Wielepet in Monster en doe
vrijwilligerswerk voor de kerk in Ter Heijde.
Mijn motivatie om dit te (blijven) doen is vooral iets te mogen en kunnen betekenen voor de samenleving dichtbij.
Iets wat me eigenlijk met de paplepel werd ingegoten. Daar ligt dan ook mijn drive om als raadslid politiek actief
te zijn.
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45. Corrie Schreuder-Fransen
Ik heb het geluk dat ik in Huize Bijdorp mag wonen, al sinds 1973.
Het is een Rijksmonument. Vanuit die optiek wil ik me sterk maken voor de bescherming
van ons historisch erfgoed en trachten het weinige authentieke dat er nog is in Naaldwijk
te behouden.
Bij Westland Verstandig voel ik mij gesteund in mijn streven om wat er nog over is in Naaldwijk te bewaren.
Dat waardeer ik zeer. Bovendien is het zo, dat Westland Verstandig oog heeft voor de gewone burger en er
alles aan doet om die stem gehoord te laten worden door de politiek.

“Lage drempels en gemakkelijk
aanspreekbaar, maar vooral ook
doen wat je belooft en zegt.”
Peter Duijsens

8. Arie Bongaards
46. Jan Jacobs
Ik ben getrouwd met Mieke en wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen.
Naar volle tevredenheid woon ik in ’s-Gravenzande. Een aantal jaren heb ik in het bestuur van
het Platform Gehandicapten gezeten. Naast mijn vicevoorzitterschap voor de Katholieke Kerk
zijn mijn hobby’s computer, klassieke muziek en Netflix.

47. Sylvana Bout
Ik woon in Monster samen met mijn twee zoontjes.
Door mijn persoonlijke ervaringen en mijn managementfunctie in de zorg heb ik oog voor zaken
die zowel voor gezinnen, gehandicapten als ouderen van waarde zijn in het Westland.
Denk hierbij aan de noodzaak voor (betaalbare) huisvesting, sociale voorzieningen/contacten,
kwaliteit van zorg en de leefbaarheid van onze fijne omgeving. Hier zet ik mij dan ook graag voor in!

48. Niek van der Giessen
Waarom op de lijst van Westland Verstandig.
Ik vind dat we iets moeten doen voor onze gemeente om alles zo goed als mogelijk is in
goede banen te leiden. Daar zijn mensen voor nodig.
Mensen die verstand hebben van besturen en niet bang zijn de vinger op de zere plek
te leggen. Er gaat gelukkig veel goed, maar hier en daar ook fout en daar moet wat aan gedaan worden.
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8 jaar raadslid voor de fractie van Westland Verstandig.
Ik ben Lierenaar van geboorte, maar voel me Westlander. Maatschappelijk veel functies
bekleed, in de ouderraad, schoolbestuur, Ondernemingsraad van gemeente
De Lier en daarna in Westland.
Momenteel ben ik nog actief in het kerkenwerk en namens de vakbond CNV bestuurder in de Veiligheidsregio
Haaglanden. Ik sta voor mooi groen en een leefbaar Westland waar onze kinderen, kleinkinderen en de volgende
generaties met plezier kunnen leven, werken en recreëren.

9. Astrid Leurink
Ik ben een enthousiast, sociaal gedreven mens die zich graag inzet voor haar leefomgeving.
Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel, waardoor ik graag actie wil ondernemen als het
onrecht mensen en dieren betreft.
Ik wil voor iedereen aanspreekbaar zijn. Ook de aanwezige natuur draag ik een warm hart toe.
Behoud is vanzelfsprekend en het kan altijd beter! Er valt binnen onze gemeente nog een boel te doen! Hier stroop
ik graag m’n mouwen voor op om samen met mijn collega’s van Westland Verstandig,
de zaken beter te maken die aandacht behoeven.

10. Angelique van Vliet
Kandidaat-raadslid betekent voor mij:
bereikbaar / benaderbaar en luisterend oor voor de burgers van het Westland om veranderingen door te kunnen voeren op korte termijn. Ik ben een gedreven persoon, opgegroeid in
’s-Gravenzande. Betrokken bij welzijn van onze inwoners.
Ik wil me graag waar gaan maken voor onze Westlandse begraafplaatsen om die meer verzorgende aanblik te
geven met eigen beheerder. Mijn slogan is: Niet praten maar handelen.
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11. Ralph Nederpel
Nieuw in de partij, maar al jaren een trotse Westlander.
Na jarenlang toekijken is het nu tijd om een bijdrage te leveren aan de gemeente Westland.
Ik sta voor toegankelijkheid, laagdrempelig naar de inwoners. Veranderingen nakomen die
haalbaar zijn. Geen woorden, maar daden.
De inwoners van het Westland het “WIJ” gevoel teruggeven, het trots zijn op de gemeente. Naast het adviseren
over dossiers ook de inwoners mee laten beslissen, zodat er een eenheid ontstaat.

“Mijn passie is het mooier
en beter maken van Westland
en opkomen voor de jongeren. ”
Melanie Stokkers

43. Richard Zavaros

12. Jan de Nooy
Ik heb mij bij Westland Verstandig aangesloten om op te trekken tegen de verloedering en de
verharding in ons mooie Westland.
Vele verenigingen en instanties heb ik mogen dienen als bestuurder o.a. schoolbestuur,
ouderraad, klachtencommissie Sofia, voelbalvereniging en ben nu als voorzitter bridgeclub,
De Brede Lee en penningmeester van de oudervereniging actief.

13. Walter de Koning
Samen werken aan een fijn Westland is mijn devies.
Ik ben actief vrijwilliger bij S.V. Honselersdijk en damclub Naaldwijk. Sinds de start van
Westland Verstandig ben ik betrokken bij de partij, omdat ik er van overtuigd ben dat de manier
van besturen beter kan.
Ik wil gaan voor een groener Westland met bruisende kernen, het gelijker verdelen van nieuwbouw over de
kernen en het ondernemerschap in het Westland blijven stimuleren. Samen werken aan meer openheid en
duidelijkheid vanuit de gemeente.

14. Jos Kester

Het luisteren naar de burger moet centraal staan.
De Westlandse burger moet zich gehoord voelen. Dit is één van de belangrijke pijlers, die
terugkomt bij Westland Verstandig. Daardoor spreekt de partij mij erg aan.
Mijn bijdrage aan Westland Verstandig is niet nieuw, want ik ben reeds sinds de oprichting bij
Westland Verstandig betrokken. Graag wil ik mij de komende periode inzetten voor een leefbaar en mooi
Westland waar het sterke verenigingsleven voorop moet blijven staan.

44. Ruud van Holsteijn
Waarom Westland Verstandig?
Een partij die dichtbij ofwel tussen de lokale Westlandse bevolking wil staan, waar ik er één
van ben en er bij wil en kunnen horen zoals ik in het leven sta. Westland Verstandig is de
partij die voor de belangen opkomt van de Westlanders en voor een leefbare tolerante en
veilige leef- en woonomgeving. Wat wil ik bereiken: dat je als (jonge) Westlander in eigen
omgeving een woning kan vinden.
De omgeving waar alle Westlanders jong en oud zich kunnen bewegen zonder obstakels die je bewegingsvrijheid
hinderen en waar voldoende groen is en daardoor een leefbare omgeving gecreëerd wordt. Dat we zonder de
waarheid te verdraaien voor het handelen ons standpunt kunnen verdedigen.

Waar ik voor sta, is de Westlandse zaak. Vastberaden, direct, maar altijd in harmonie.
Samen sterker en beter worden is mijn devies. Ik zet mij in voor een sterke positie van de
Westlandse samenleving met het oog op een succesvolle toekomst voor onze kinderen.
Ik weet wat het betekent een hardwerkende Westlander te zijn; ik geef nooit op!

www.westlandverstandig.nl
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39. Jan Torenstra
Westland Verstandig is mijn partij omdat ze zegt en handelt waar het op staat.
Lekker eenvoudig, maar wel goed. Zij luistert tenminste daarnaar.

“Het is
de hoogste tijd
voor een kanteling.”

De gemeente is in dienst van de burger.
Het stoort mij geregeld dat het steeds vaker
andersom is, vandaar dat ik mij met veel
enthousiasme wil inzetten om de belangen van
onze burgers te vertegenwoordigen.
Een kanteling is broodnodig. Er is een groeiend wantrouwen vanuit
de bevolking naar de gemeente en vice versa.

Leo Boekestijn
40. Frans Boers
Ik ben nieuw in de partij, maar woon mijn hele leven in Monster, dus een echte Westlander.
Mijn hobby is dammen. Ik geef ouderen en jongeren graag damles. De reden om de Monsterse
Damvereniging te behouden die binnenkort 100 jaar bestaat.
Waarom Westland Verstandig: men kan altijd terecht bij haar Burgerkantoren, erg belangrijk
voor iedereen. Waar wil ik mij voor inzetten: groepswonen voor ouderen dat lost diverse problemen op zoals eenzaamheid en men kan elkaar helpen zo nodig. En wat te denken van de zorgverleners. Fietsen nu door heel Monster, dat bespaart veel tijd en geld. 50 jaar geleden had men al een probleem met wonen en dat is nog steeds niet
opgelost. Zou weleens willen vragen aan de wethouders: waarom doe je er niets aan. Vandaar ander beleid.
De naam zeg het al: De Kanteling.

41. Henk Feunekes
In mijn werkzame leven ben ik werkzaam geweest in de ICT.
De laatste 12 jaar heb ik vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voornamelijk interdepartementaal ICT-voorzieningen aanbesteed. Ik heb 40 jaar competitievolleybal gespeeld in mijn woonplaats De Lier.
Ook heb ik diverse vrijwilligersfuncties bekleed binnen de volleybalvereniging, maar ook bij SV De Lier en Unicef.
Sinds begin dit jaar ben ik secretaris van de Seniorenraad Westland. Sinds begin dit jaar ben ik vrijwilliger bij
Boeregoed en verantwoordelijk voor de financiële administratie.

15. Justin Jansen

Dit moet anders, dit moet verstandiger. Westland Verstandig is
makkelijk benaderbaar, denkt oplossingsgericht zonder daar meer
overheid voor nodig te hebben, heeft eerlijkheid en transparantie
als kernwaarden, zomaar enkele van de redenen waarom ik voor
Westland Verstandig heb gekozen.

16. Clemens Samwel
Meer dan 40 jaar actief bij stichtingen en verenigingen;
Ik ben iemand die altijd positief kritisch om zich heen kijkt wat beter, efficiënter, mooier
en liefst ook goedkoper kan. Ik ga altijd graag in gesprek met de verantwoordelijken of
leidinggevenden binnen een organisatie.
Daardoor werd ik regelmatig gevraagd besturen te komen versterken dus dat resulteerde erin
dat ik op mijn achttiende jaar al in het bestuur zat van Jongerensociëteit Oikos in Wateringen en later de
tafeltennisvereniging. Dat alles beter, efficiënter, mooier en goedkoper kan, vind ik terug bij Westland Verstandig.

17. Frank van Veen
42. Mariëlle Mol
Als echte Westlander voel ik mij bij de politieke partij Westland Verstandig helemaal thuis.
Dit is de enige partij die echt voor de Burgers opkomt en vandaar dat ik me graag weer
(voor de derde keer) kandidaat stel voor deze partij.
Ik ben woonachtig in Honselersdijk met mijn partner en twee dochters. Ik ben erg
betrokken bij de opgroeiende jeugd en beteken veel als vrijwilliger in het verenigingsleven. Dit is ook zo’n
speerpunt waar Westland Verstandig voor staat!
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Ik ben een enthousiast en positief mens.
Ik heb een HBO-opleiding Culturele Maatschappelijke vorming succesvol gevolgd. Deze kennis
en ervaring zet ik maatschappelijk in bij de Cultuurverbinders met het organiseren van
culturele activiteiten in het Westland, met onder andere het Huiskamerfestival Westland.
In elke kern van het Westland brengen wij cultuur dichter bij de Westlander en proberen wij
verbindingen te leggen met bewoners, thema’s en de omgeving.
Zo ook hebben wij met Westland Verstandig in het verleden een leuke, leerzame verhalenmiddag georganiseerd op
de Zandmotor. Verder zet ik mij regelmatig in om zwerfafval op te ruimen in mijn leefomgeving. Als iedereen dat
zou doen, wordt Westland de schoonste gemeente van Nederland! De ambitie van Westland Verstandig!
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18. Peter Barendse
Als burger maak ik me druk over allerlei misstanden, ik kan slecht tegen onrecht en mensen
die “maar raak leven” en anderen daarbij schade toe brengen, hinder toe brengen of de
woonomgeving verpesten.
Ook ben ik vaak teleurgesteld in ondernemers en overheden die grove fouten maken.
Voorbeelden: de hekken bij de Jumbo in Kwintsheul, te snel varende boten, weesbootjes,
herrieschuiten, hardrijders, wildplassers. Ik heb me beschikbaar gesteld voor Westland Verstandig om te helpen
met bepaalde dossiers. Opgeleid als bouwkundig ingenieur heb ik kennis van (bouw)techniek,
bouwregelgeving, projectontwikkeling, stedenbouw en volkshuisvesting.

19. Nico Bootsma
Wat mij in Westland Verstandig aantrekt , is de “no nonsense” mentaliteit en opstelling, om
met de benen op de grond en een logische kijk op de samenleving de gemeenschap Westland
te besturen.
Kritisch op de uitgaven en altijd ten behoeve van de burger, waarbij het publieke belang altijd
het zwaarste weegt. Dus geen vriendjespolitiek en ander achterkamertjesgekonkel. Naast het
goed besturen van de gemeente, zorgen voor goede en veilige infrastructuur, voldoende woningen voor de eigen
bevolking, vind ik het benutten van kansen voor onze gemeenschap voor mij de motivatie om mij beschikbaar te
stellen voor het bestuur.

“Het directe contact
met de burgers, bedrijven
en organisaties. ”
Jan-Willem van den Beukel
36. Piet Kuiper
Mijn politieke inzet wordt gedragen door belangstelling voor mensen in hun leven van alledag.
Sociale gerechtigheid, ondersteuning van mensen op het gebied waar ik sterk in ben en
verstand van heb, zijn de hoekstenen hierbij. Mijn werk heeft zich gericht op financieel
beheer, personeel en organisatie, in verschillende bedrijfstakken. Maatschappelijke- en
gezondheidszorg alsmede belangenbehartiging van Land- en Tuinbouw.
Daarin is mede plaats geweest voor bestuursverantwoordelijk op secretarieel en financieel gebied. Maar al vanaf
jonge leeftijd ben ik op vele plaatsen actief geweest in vakbond, kerk en maatschappelijke organisaties.
Echter zoals dat gaat als je wat ouder wordt zit daar een afbouw in en beperk ik mij nu nog tot hulp aan ouderen,
via de PCOB/KBO, bij de jaarlijkse aangifte van belastingen.

37. Wilmar Voois
20. Patricia van der Doorn
Ik ben een enthousiast en sociaal persoon.
Rechtvaardigheid en harmonie zijn de basis voor mijn gedrevenheid bij te dragen aan een
algemeen welbevinden van de inwoners van de gemeente Westland.

Westland Verstandig is de enige partij in het Westland die altijd goed naar de burgers luistert.
Ik voel me als een vis in het water bij Westland Verstandig.

Een Westland waarin iedereen fijn kan leven en werken en waarbij de gemeente ten dienst is
van zijn inwoners, dat is waar ik voor sta. In mij vindt u een vriendelijk en doelbewust persoon die met haar
vindingrijkheid elk probleem te lijf gaat.

21. Leon van Es
In de horeca werkzaam.
Westland Verstandig vind ik de no nonsense partij die echt luistert naar de burgers en ook doet
wat in het belang is van de burger.
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38. Rob Lefeber
Woonachtig in ’s-Gravenzande in de duinen bij de strandopgang Vlugtenburg.
Strand en duinen moeten blijven zoals ze nu zijn. Westland Verstandig is de partij die
dit ook wil. Vandaar dat ik me graag kandidaat stel.
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32. Leon Hulsebosch
Scherp, kritisch en heel actief zijn zaken waarin ik mezelf herken bij Westland Verstandig.
Prettige mensen bij Westland Verstandig die ter harte nemen wat de leden willen!

“Transparant en
eerlijk zijn.”
Carlieke van Staalduinen

33. Paula van Selow-Voskamp

22. Jan Peter Diepersloot

Woonachtig in Monster.
Veel vraagtekens plaats ik bij het door de gemeente Westland gevoerde beleid o.a. op het
gebied van bestemmingsplannen, afvalinzameling, huisvesting arbeidsmigranten en
groenvoorziening Westland is nog altijd 1 van de minst groene gemeenten van Nederland en
bij de wijze hoe de gemeente Westland inwoners (niet) betrekt bij deze belangrijke zaken.

Al jaren heb ik belangstelling voor de politiek.
Wat mij aanspreekt in Westland Verstandig is dat zij 4 jaar lang heel actief is en niet alleen
aangeeft waarom het anders moet, maar ook aangeeft waarom en wat ze dan wel wil.

Westland Verstandig staat dichtbij de burgers en wil het anders aanpakken.
Daarvoor wil ik mij ook graag inzetten.

34. Gerard Hertogh
Ik heb mij kandidaat gesteld voor Westland Verstandig, omdat deze partij opkomt voor de
belangen van alle inwoners van de gemeente Westland, luistert naar haar inwoners en
misstanden aan de kaak stelt en daarvoor alternatieven aandraagt.
Dit kan zijn door kritische vragen aan het College t.a.v. het financiële beleid, omdat de jaarlijkse
lasten almaar stijgen, door de onkunde en halsstarrigheid van het College t.a.v. bijvoorbeeld het
inzamelen van het plastic afval en de wijze, waarop het College de inwoners van de Gemeente meent te moeten
benaderen bij het realiseren van allerlei plannen.

35. Bas Mosterd
Ik wil mij graag gaan inzetten als (kandidaat) raadslid van Westland Verstandig.
Waarom ik gekozen heb voor Westland verstandig is omdat ik ontdekt heb tijdens verschillende
raadsvergaderingen dat zij veel verstandige vragen stellen namens de burgers.
Ik ben vrijwilliger bij de Argos zorggroep als gastheer en bij de buurtpreventie in Maasdijk.
Verder ben ik mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Rechtsbescherming.
Daarin helpen wij mensen en ondersteunen wij mensen, die tegen overheidsinstanties aanlopen zoals
jeugdzorginstanties, zorginstellingen, belastingdienst, UVW, GGZ instellingen en overige instantie of instellingen.
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23. Ronald van Wingerde
Als IT-specialist 40 jaar gewerkt bij één van de grootste computerbedrijven.
Verder 26 jaar ruime bestuurservaring opgedaan binnen een buurtvereniging waarvan ruim
24 jaar als voorzitter. Het stoppen met deze vereniging en alle taken die daarbij hoorden, geeft
mij nu de mogelijkheid intensiever met andere dingen bezig te zijn.
Westland Verstandig, waar ik ook al een ruim aantal jaren lid van ben, geeft mij nu deze gelegenheid. Ik wil mij
graag inzetten, met name voor Kwintsheul, om waar dan ook mijn diensten aan te bieden.

24. Hennie van Dijk
Ik heb 6 jaar in het bestuur gezeten van de vakbond FNV, 16 jaar in het jeugdbestuur bij V.V.
Westlandia, 9 jaar trainer geweest van de meisjes en damesvoetbal 5 kampioenschappen en
diverse promoties gevierd en Westland- en Haagsche Courant-cup gewonnen.
Succesvolle carrière als scheidsrechter gehad, bijna betaald voetbal gehaald. Nu 18 jaar koster
in de Sint Adrianuskerk in Naaldwijk. Waarom ik Westland Verstandig koos is dat deze partij
dicht bij de burgers staat en luistert. Ik hou van de Westland Verstandig-aanpak, maar ook van de Pieter Omtzigtaanpak. Ben uit hetzelfde hout gesneden, hekel aan onzinverhalen, hou van rechtdoorzee.
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25. Omar Jarmohamed
Ik heb 44 jaar gewerkt voor diverse nationale en internationale bedrijven in de
telecommunicatie en IT-branche als Sales Manager en Country Manager.
Ik ben actief in de basketbalsport. Ik ben al ruim 40 jaar trainer/coach bij diverse verenigingen.
Ik heb zelfs op landelijk niveau gecoacht. Momenteel ben ik basketbaldocent bij Universiteit
Leiden en ben trainer/coach van de dames. Ik woon al 35 jaar in Poeldijk, getrouwd met een
Westlandse en vader van 3 jongens. Politiek heeft altijd mijn aandacht en kijkend naar de huidige prutsers in de
coalitie van gemeente Westland, heb ik besloten om actief te worden en mij aan te melden bij Westland Verstandig.

“Een luisterend oor
en zorg dichtbij. ”
Renate van der Giessen

29. Rob Joosten

26. Martin van Staalduinen

Ik woon in Poeldijk en Westland Verstandig zet
zich vooral in voor de dorpen.

Voor het eerst de politiek in.
Waarom? Als Westlander stoor ik me al jaren hoe het Westland met zijn groen omgaat. Er zijn
meerdere moties beter groen aangenomen, maar daar is nog steeds niets uitgekomen.

Als verenigingsman zie ik Westland Verstandig
ook als een partij die het opneemt voor de
verenigingen en daarin het verschil maakt.

Uiteindelijk bepaalt de Raad hoe het Westland eruit ziet, dus ik wil de Raad in om telkens
weer aan te geven dat het Westland groener moet! Als iedereen stemt zoals ie deed, dan verandert er niets en
blijft alles zoals het is.

27. Cock Vijverberg
Tuinder in Naaldwijk.
Ik kan me volledig vinden in de standpunten van Westland Verstandig over de toekomst van
Westland. Geen vriendjespolitiek, maar doen wat echt goed is.

30. Juul Geubbels
Dochter van Leo Geubbels en zo in contact gekomen met Westland Verstandig.
Als jongere is Westland Verstandig mijn partij. Voor veel meer starterswoningen, openbaar
vervoer, onderwijs en meer evenementen, een goede uitgaansgelegenheid en goede bioscoop
heeft Westland Verstandig concrete plannen.

31 Henk Knol

28. Piet Damen
Als tuinder zie ik om mij heen wat er allemaal gebeurt op het gebied van de tuinbouw.
Westland Verstandig is de enige partij in de Raad die iets doet tegen nutteloze handhaving in
het buitengebied.
Zij werd mijn partij toen ze ervoor zorgde dat voor 2008 bestaande strijdigheidssituaties
werden omgezet in een burgerbestemming. Chapeau!

www.westlandverstandig.nl

Al 45 jaar ben ik woonachtig in ’s-Gravenzande.
De reden dat ik lid ben en me inzet voor Westland Verstandig is dat ik me kan vinden in de
wijze hoe zij omgaan met de burgers. De politiek brengen naar de burgers, luisteren en de
nodige actie ondernemen.
Voor de komende verkiezingen wil ik me voor 100% inzetten voor “verandering”. Met name voor de burgers van
’s-Gravenzande ben ik altijd voor klachten en informatie bereikbaar op telnr. 06 - 51 18 95 72 om een afspraak te
maken op het Burgerkantoor in ’s-Gravenzande.
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