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Bedankt kiezers en we gaan onze stinkende best
doen om uitvoering te geven aan onze ambities! 
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Westland heeft als volgt gestemd in 2018 en 2022. 
Westland Verstandig in alle dorpen de grootste, behalve in Wateringen en Maasdijk waar Westland
Verstandig op nummer 2 staat. We zijn natuurlijk heel erg blij dat we van al die dorpen de kans krijgen
om Westland beter te maken.



De brief die Westland Verstandig als grootste partij na de verkiezingen aan de andere lijsttrekkers heeft
toegestuurd kunt u hierna lezen. Wij zijn voorstander van openbare gespreksrondes zodat ook de
Westlandse inwoners kunnen zien hoe het proces verloopt. Ook komen er nog volgende gespreksrondes
met zowel partijen die deelnemen aan de coalitie als partijen die dat niet doen, zodat helder is voor
iedereen hoe het verder verloopt en ook hoe de resultaten dan uiteindelijk tot stand gekomen zijn.

De grootste partij Westland Verstandig nodigt andere partijen uit voor een eerste
openbare gespreksronde op maandag 21 maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal



van het gemeentehuis in Naaldwijk  
  
Zoals gebruikelijk nodigt de grootste partij Westland Verstandig de andere partijen uit voor een eerste
gespreksronde. Op initiatief van de uitnodigende partij vindt dit in openbaarheid plaats op maandag 21
maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Naaldwijk. 
  
Dan zal onder meer gesproken worden over de verkiezingsuitslag, de wenselijke coalitie en welke
partijen aan een te vormen coalitie wensen deel te nemen. De wens van Westland Verstandig is om te
komen tot een zo breed mogelijke coalitie.  Als blijkt dat er maandag al een meerderheid gevonden kan
worden voor een coalitie, dan is het voorstel om de “informateurfase“ over te slaan. Dan kan direct
gestart worden met de volgende fase op inhoud. 
  
Voorts zullen komende maandag afspraken gemaakt worden voor een tweede openbare gespreksronde
die snel na maandag kan plaatsvinden. Alle partijen kunnen dan onder meer onderwerpen opgeven die
zij mee willen geven in het uitvoeringsplan/coalitieakkoord. 
  
Westland Verstandig wil -na en in overleg met de mogelijke coalitiepartners- de andere partijen die niet
deelnemen, in openbare vervolggespreksrondes op de hoogte houden van het verloop van de
overleggen tussen de voorziene coalitiepartijen. 
  
De namen van eventuele beoogde wethouders kunnen pas bekend worden gemaakt na de screening die
de burgemeester laat uitvoeren. Met de namen moet vertrouwelijk worden omgegaan tot de screening
heeft plaatsgevonden en daar kunnen voor die tijd geen mededelingen over gedaan worden. 
   
Namens de fractie van Westland Verstandig,  
Peter Duijsens 
 

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 

Wij gaan langskomen bij u 
Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij
de inwoners. Wij gaan de komende periode de
Westlandse dorpen in om te horen wat er leeft,
wat nog beter kan en welke informatie ontbreekt.
Onze vertegenwoordigers komen dan langs. 
 

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