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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

Ga op 14, 15 of 16 maart alstublieft
verstandig stemmen: Lijst 2!
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

A. Westland Verstandig wil in de komende raadsperiode snel en kordaat de
Westlandse vraagstukken aanpakken en oplossen, daarbij onze inwoners en wat
voor hen belangrijk is op de eerste plaats zetten! Dat zal heel veel energie en kracht gaan
kosten, maar wij willen graag de kans krijgen en voor en in Westland aantonen dat het anders
kan.

B. Werken aan morgen
Er is een krachtige gemeente nodig tijdens en na Corona. Ook in Coronacrisistijden moet en kan het
gaan over de aanpak van de grote vraagstukken van Westland. Westland Verstandig wil Westland veel
steviger op de kaart zetten. Een aantrekkelijke gemeente ook voor starters, voor werkenden, voor
senioren. Een gemeente die in alle opzichten in balans is. Veel meer moet bekeken worden hoe het
beleid in de praktijk werkt en wat er beter kan. Het gemeentebestuur moet zichtbaar in de gemeente zijn,
betrokken in de dorpen en buitengebied, luisteren naar uw verhaal als inwoner. Westland Verstandig gaat

thema’s als nijpende problemen op de woningmarkt, het tekortschietende voorzieningenniveau op het
gebied van verpleeg- en crisisbedden in Westland, de veel inwoners ergerende onvoldoende
wegenstructuur in Westland, het ontbreken van parkeerplaatsen, onevenwichtige toewijzing van
woningen in de dorpen etc., in de komende 4 jaar aanpakken.

C. Daarnaast wil Westland Verstandig snel overschakelen op nascheiding bij afvalinzameling (geen
plastic zakken en minder bakken), beter en meer groenonderhoud en teruggaan naar uren in Wmohuishoudhulp. Westland Verstandig staat voor zaken die op dit moment in de gemeente sterk leven. Wij
stemden al tegen deze plannen van het College in de Raad en waarschuwden ook voor de gevolgen!

D. Na de raadsverkiezingen zal heel snel gewerkt moeten worden aan een snelle
aanpak. Niet met vage, dikke, veel geld kostende en door externe bureaus opgestelde visies waar dit
College er vele tientallen (± 50) van heeft geproduceerd en die nu al bijna allemaal in de kast liggen. Met
alleen visies maak je Westland niet beter. Wij willen echte uitvoering, een echte missie met concrete
punten die ook dan gelijk financieel worden geregeld.
E. Het College is blijkbaar niet in staat om de bedrijfsvoering zo te doen dat de leefomgeving in Westland
goed verzorgd wordt. Dat is een belangrijke taak van de gemeente om dat wel goed voor elkaar te
krijgen. Voeg daaraan toe dat alles heel traag verloopt en in feite alleen maar mooie plannen worden
gelanceerd die vervolgens of niet gerealiseerd worden of de realisering ellenlang duurt en uiteindelijk
toch weer iets anders worden gepresenteerd omdat het eerste idee niet goed was. Dat moet echt anders
gaan worden in de nieuwe raadsperiode na maart 2022. Westland Verstandig wil dat anders gaan doen!

F. Kordaat, krachtdadig en goed besturen
Westland Verstandig vindt het een uitdaging om dat te gaan doen na de verkiezingen. Veel directer,
wellicht met minder zaken die per se gerealiseerd moeten worden, maar wel realiseren wat je belooft en
uitleggen waarom die zaken belangrijk zijn en andere zaken wellicht op termijn pas uitgevoerd kunnen
worden en dan ook aangeven wanneer dat dan wel zal gaan gebeuren. Ook financieel staan wij een
ander beleid voor. Minder geld verspillen, de investeringen die al vóór 2022 gepland zijn kritisch bezien of
het nog wel nodig en nuttig is en wat het nut voor onze inwoners is en zo nodig schrappen. Andere zaken
wel realiseren die nu niet gebeuren en met name zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn.

G. Alles duurt te lang omdat het huidige College al 4 jaar lang stroperig handelt en gewoon niet bij
machte is effectief, snel en kordaat te handelen. Er gaat daarbij ook te veel fout waar onze inwoners de
dupe van zijn! Collegeleden die niet weten wat er gebeurt en veelal te laat in de gaten hebben wat er
gebeurd is. Van onderhoud groen tot beheer begraafplaatsen, van meer woningen voor starters,
senioren, spoedzoekers tot betere voorzieningen in de dorpen. De voortdurende chaos bij de
afvalinzameling en het groenonderhoud is typerend voor dit College. Ook meer groen, schoner water en
voldoende waterbergingen bleven allemaal oningevuld. De schrijnende wachtlijsten voor een plek in een

verpleeg-/ verzorgingshuis werden niet aangepakt. Ook andere wachtlijsten (starterswoningen) werden
alleen maar langer.
H. Het blijft communicatieklachten regenen van inwoners die niets horen of waaraan beloften niet
worden nagekomen. Niet vreemd als bijna 20% van onze medewerkers duurbetaalde externe tijdelijke
krachten zijn die niets hebben met Westland en enkel er zijn om “een klusje te klaren” en dan weer
verdwijnen. Dit laatste kost de gemeente Westland overigens bijna 15 miljoen euro’s per jaar.

I. Uw keuze is bepalend hoe verder
Het is de keuze van de Westlandse kiezer die uitmaakt of we doorgaan met de huidige werkwijze met als
gevolg dat er ook in de komende 4 jaren weer niets gebeurt of verkeerde keuzes gemaakt blijven
worden, geld verspild wordt of dat de nieuwe politiek de kans krijgt en echt gewerkt gaat worden waar het
echt om draait: het hebben van blije en tevreden inwoners en ondernemers en een gemeente die
alles doet om dat te bewerkstelligen en te behouden en daarbij komt met frisse initiatieven die de
bestaande Westlandse vraagstukken oplost en snel zichtbaar zijn.

J. Andere en betere keuzes zullen gemaakt moeten worden
Westland Verstandig wil dat de komende raadsperiode voor u als inwoner / ondernemer bereiken. U als
inwoner hebt gewoon het recht goed behandeld te worden. Westland Verstandig heeft daarbij uw stem
en steun hard nodig!

Elke stem telt. Kies daarom verstandig,
kies Westland Verstandig, Lijst 2.
K. Collegedeelname
Westland Verstandig wil deelnemen aan het College na de verkiezingen en mee besturen om haar vele
ambities en idealen gericht op onze inwoners nog beter te kunnen uitvoeren. Westland Verstandig wil wel
een nieuwe bestuurswijze.
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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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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.

