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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 

 

Vandaag, morgen en overmorgen is het zo ver! U
hebt de mogelijkheid om verstandig te stemmen 
 
Geef ons de kans om onze ambities waar te maken. Naast allerlei andere zaken willen we in Westland: 
 
Een Westland onder meer:

waar ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven ook als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen;
waar voor starters, ouderen en spoedzoekers voldoende betaalbare woningen zijn en geen lange
wachtlijsten;
waar voldoende geld en aandacht is voor mantelzorgers;
waar de mening van de inwoners telt en inwoners echt serieus genomen worden;
waar verstandig wordt omgegaan met de geldmiddelen;
waar echt aandacht besteed wordt aan de inwoners van jong tot oud;
waar de echte problemen snel en doeltreffend worden aangepakt;
waar sprake is van een open en betrouwbaar Bestuur;
waar goed geluisterd wordt naar zowel individu als belangenorganisaties, verenigingen, kerken,
scholen, maatschappelijke instellingen, daar zij vanaf “de werkvloer” weten wat echt nodig is en
aangepakt moet worden. Dus niet negeren, maar samen optrekken om het beste resultaat te
bereiken.



Zie hieronder onze kandidaten. Stuk voor stuk kanjers. 
Westland Verstandig heeft concrete plannen voor een actiever gemeentebestuur na de verkiezingen. Zij
wil graag de kans krijgen dat uit te voeren, maar heeft daar de steun van u als kiezer voor nodig. Na de
verkiezingen zullen we samenwerken met partijen die ook voor deze aanpak zijn. Snel, kordaat en
effectief de vraagstukken van Westland oplossen en een halt toeroepen aan de verloedering van onze
Glazen Stad door onder meer de afvalinzameling wederom op orde te krijgen en geen plastic zakken
meer, minder bakken en liefst ondergronds inzamelen. 
 





  

Elke stem telt. Kies daarom verstandig, 
kies Westland Verstandig, Lijst 2.
Wij gaan langskomen bij u 
Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij
de inwoners. Wij gaan de komende periode de

En wat nu? 
In Westland is op veel gebieden nog erg veel
werk aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op



Westlandse dorpen in om te horen wat er leeft,
wat nog beter kan en welke informatie ontbreekt.
Onze vertegenwoordigers komen dan langs. 
 

Westland en haar inwoners. Dat maakt ook dat
we de bestaande vraagstukken nu moeten
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 
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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.
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