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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 heeft voor het gemeentehuishoudboekje goede alternatieven,
waarmee we structureel de begroting sluitend maken, zelfs geld overhouden:
De speerpunten in dit Verkiezingsprogramma worden ruimschoots voorzien van financiële dekking
doordat andere keuzes gemaakt worden. Dit gebeurt door minder uitgaven en op kosten te besparen
door:
Public Affairs overlaten aan onze bedrijven en dus geen miljoenen euro's meer aan besteden.
Geen gelden meer naar Westland marketing. Aangetoond is dat deze gelden weinig opleverden
tot nu toe.
flexwerken en te werken met sturen op resultaten;
minder ambtenaren door het saneren van taken die ergernissen opwekken en niet nodig zijn voor
onze inwoners en ondernemers; niet meer doen: Westland marketing, te grote
communicatieafdeling voor PR College, geen 6 fulltime wethouders, geen beleid waar niet om
gevraagd wordt;
procesvernieuwingen met vereenvoudigen van regelgeving in zowel dienstverlening als
handhaving;

besparen op bedrijfsvoering en bedrijfskosten (van 6 naar 4 wethouders);
meer samenwerken met inwoners en bedrijven, investeren in draagvlak aan de voorkant (en geen
juridische procedures aan de achterkant);
heroverwegen meerjareninvesteringsplannen en geen onnodige dure investeringen;
Geen incentives meer voor nieuwe bedrijven;
Geen onnozele handhavingsdrang in het buitengebied;
Eerst draagvlak bouwplannen onderzoeken en dan pas plannen presenteren. Voorkomt verspilling
geld en tijd;
Minder blunders die de gemeente veel geld kosten (miljoenen euro’s);
Betere (financiële) besturing in samenwerkingsverbanden (o.a. “trapje op en trapje af”);
- gebiedspilots en onderzoeken ruimtelijke strategie;
- ambtelijke inzet HOT halveren;
- minder handhaving buitengebied;
- minder bestuursondersteuning;
- minder communicatiefuncties;
- daling apparaatskosten per inwoner;
- veel minder uitgeven aan imago/public affairs/externe positionering / Westland Marketing;
- minder middelen netwerken GPWO en MRDH;
- minder eigen kosten Raad / College;
- inzet structurele overschotten van van het Rijk ontvangen zorggelden voor zorg.
En door extra inkomsten te verwerven uit:
stimuleren economie, bouwen in het bijzonder;
met name in de economische structuurversterking en innovatie door het principe “voor wat, hoort
wat” sterker te hanteren en extra in te zetten op cofinanciering als ‘vermenigvuldiger’ (bijvoorbeeld
subsidies andere overheden, provincie Zuid-Holland, Rijk en EU en bijdragen uit bedrijfsleven
zonder freeriders).
Met de bespaarde gelden willen wij de andere keuzes uit dit programma betalen. We noemen hier
slechts een aantal:
goede vervangende voorzieningen treffen voor ouderen in dorpen en (doen) realiseren van
zorgwoningen;
extra geld onderhoud openbaar groen en bloembakken in dorpen;
oprichting gemeentelijk woningbedrijf waardoor starters kunnen huren/kopen tegen aanvaardbare
prijzen. Bouwen op bouwgronden en lege plekken in dorpen; Woonlasten en OZB voor bedrijven
en verenigingen verlagen;
extra geld voor cultuur (in 2012 teveel bezuinigd);
Westland Verstandig zorgt dat in 2022-2026 in totaal ruim € 80.000.000,-- anders wordt uitgegeven en/of
besteed.
De toenemende schuldenpositie wordt hierdoor ook verder geleidelijk omgebogen, met als gevolg
minder lasten van rente en aflossingen.
Op een aantal punten is deze financiële vertaling al concreet, op andere punten zijn het stelposten
die bij de coalitie- en collegebesprekingen verder uitgewerkt worden en deze posten geven nu
daarvoor de richting aan.

Wilt u een en ander nalezen hoe we dat financieel verantwoorden, dan verwijzen we naar de pagina’s
121 tot en met 128 van ons verkiezingsprogramma. Pagina 128 zijnde de financiële samenvatting, is

hieronder opgenomen.

Westland Verstandig
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2. Wij gaan langskomen bij u

3. 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.

Indien u geen
e-mail
meer
wenst
te
ontvangen
(AVR/GDPR)
gaarne melden.
Bij
voorbaat
dank!

Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net
website: www.westlandverstandig.nl
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Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails?
Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst.

Westland Verstandig
Burgerkantoor Naaldwijk
Pr. Julianastraat 43a, Naaldwijk
Geopend op afspraak.
Burgerkantoor ’s-Gravenzande
Marktplein 10, 's Gravenzande
Geopend op werkdagen tussen 12.00 en 16.00 uur en
maandagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken voor een
gesprek. U kunt dat via e-mail adres of telefoonnummer 06 53401068 doen.

