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Fractie Westland Verstandig, vlnr Jan Bogaard, Leo Boekestijn, Carlieke van Staalduinen, Melanie Stokkers, Peter Duijsens, Renate van
der Giessen, Arie Bongaards, Patricia van der Doorn

Gemeente Westland en Westland Verstandig
Politieke zaken zijn niet altijd meteen even duidelijk, toch wil Westland Verstandig helderheid geven. In
begrijpelijke taal, aan alle Westlandse inwoners en ondernemers. Zaken die in de politieke pijplijn zitten,
moeten resoluut worden aangepakt en er zijn vele zaken die anders, beter en sneller geregeld kunnen
worden. Als u die mening ook bent toegedaan, laat het ons weten. Uw ideeën en suggesties zijn welkom,
grote en kleine. Wij kunnen ermee aan de slag. De uitwerking van uw idee of suggestie kan leiden tot
een betere leefsituatie van het Westland en haar inwoners.
Dus laat u horen, wij luisteren naar de burgers en treden daadkrachtig op.

Gemeente Westland
Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, Monster, Ter Heijde, Maasdijk,
’s-Gravenzande, Heenweg en De Lier.
Westland Verstandig wil alle inwoners van Westland vertegenwoordigen. Jong en oud willen wij

inspireren om een (politieke) mening te vormen. Uw input is daarbij onontbeerlijk. Zo ontstaat er een
scala aan standpunten waaraan een ieder zich kan spiegelen.

Westland Verstandig
Burgerkantoor Naaldwijk

Prinses Julianastraat 43a. Geopend op afspraak.
Burgerkantoor ’s-Gravenzande

Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 12.00 uur en 16.00 uur en maandagavond tussen
19.00 uur en 21.00 uur.
U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken voor een gesprek. U kunt dat via onderstaand
e-mailadres of telefoonnummer doen.
Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net, website: www.westlandverstandig.nl

1. Westland Verstandig vindt verkoop perceel van de Eendenburcht in Wateringen
slecht plan
Gemeente moet daar zelf een verzamelgebouw gaan realiseren voor de Wateringse verenigingen zoals
de tijdelijk elders gehuisveste vereniging The Old Counters, de nu in het gebouw zittende
duivensportvereniging Samen Sterk en het Islamitisch Centrum, samen met starters- en
seniorenwoningen. Dus het pand direct uit de verkoop nemen en snel concrete plannen maken.
Het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP voerde vergaande gesprekken met alleen het Islamitisch
Centrum. Opvallend is dat LPF-wethouder Van der Stee bij de gesprekken met het Islamitisch Centrum
een rol had. Hij wist dus ook wat er gaande was en steunde de verkoop. In het College werd meermaals
in de afgelopen jaren over mogelijke overdracht aan het Islamitisch Centrum in het geheim gepraat. De
Raad werd bewust niet geïnformeerd. Nu is er ineens een probleem, neemt het College afstand van de
gesprekken die gevoerd werden met de islamitische vereniging en wil via Funda het perceel snel
verkopen. De LPF-fractie distantieert zich -zo te zien- van haar wethouders in het College. Raar spelletje
natuurlijk weer, zo kort voor de verkiezingen. Ook de CDA-fractie reageert en keurt de handelwijze van
haar eigen wethouders in het College af. Want ook die wethouders wisten natuurlijk exact wat er speelde.

Hoe is het mogelijk dat dit alles weer kan gebeuren! Nu is er binnen het Wateringse centrum een goede
ontwikkelmogelijkheid op een “goedkoop” stuk grond dat eigendom van de gemeente is en dan weet het
College niets beters te bedenken dan of verkoop aan het Islamitisch Centrum of verkoop aan een
ontwikkelaar met dollartekens in de ogen. Direct stoppen met dit alles en hopelijk kan de gemeente nog
wegblijven van verplichte overdracht aan het Islamitisch Centrum. Wel hen meenemen in de verdere
planontwikkeling, maar dan samen met de hiervoor genoemde verenigingen en woningen voor starters
en senioren. Om dat alles te realiseren en het College terug te fluiten heeft Westland Verstandig om een
extra raadsvergadering gevraagd. Die zal -naar verwachting- volgende week plaatsvinden. De
burgemeester moet de datum nog bepalen en dat duurt weer erg lang. Wat zit daar weer achter?

2. Wat willen wij verder in de komende raadsperiode
Voor alles een 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.

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.

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!

3. Wij gaan langskomen bij u

4. En wat nu?

Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij

In Westland is op veel gebieden nog erg veel

de inwoners. Wij gaan de komende periode de

werk aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op

Westlandse dorpen in om te horen wat er leeft,

Westland en haar inwoners. Dat maakt ook dat

wat nog beter kan en welke informatie ontbreekt.

we de bestaande vraagstukken nu moeten

Onze vertegenwoordigers komen dan langs.

beetpakken en niet naar de toekomst moeten
doorschuiven. Belangrijk voor jong en oud en
iedereen daartussen.

Inschrijven. Wilt u, vrienden / kennissen/
familie de Spiegel ook ontvangen, geef
bericht!
Wilt u graag op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van
Westland Verstandig, schrijf u dan in om deze SPIEGEL
VAN WESTLAND te ontvangen. Dat kan door naar onze
website te gaan of per mail of telefonisch of bij een bezoek
aan één van onze Burgerkantoren. U ontvangt dan
geregeld de SPIEGEL in uw mailbox. Wilt u ideeën,
suggesties of opmerkingen maken, laat het ons weten.
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e-mail
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te
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(AVR/GDPR)
gaarne melden.
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