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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.

Voor vierde keer op rij wint Westland Verstandig bij de verkiezingen.
Verstandige kiezers reuze bedankt voor de steun en het vertrouwen. Westland
Verstandig wil nu gaan besturen! Westland Verstandig wil er natuurlijk voor
ALLE Westlanders zijn.
Westland Verstandig kreeg bij de verkiezingen weer meer kiezers. Zij werd op afstand de
grootste partij: 11 zetels. Alle Westland Verstandig-stemmers bedankt! We gaan het waarmaken!
We kunnen het natuurlijk niet alleen!
Hoe verder?
Westland Verstandig pakt uiteraard graag haar verantwoordelijkheid en wil Westland beter
maken. Met alle andere partijen die open en eerlijk zijn wil Westland Verstandig graag
samenwerken, Westland gaan besturen, Westland gaan veranderen en andere keuzes gaan
maken. Dit alles in het belang van Westland en haar inwoners. Onze idealen en ambities en
optreden dicht bij de burgers, blijven bij Westland Verstandig te allen tijde voorop staan.

Als men echt wil, dan kan alles! Nu snel genoeg starters-, senioren- en flexwoningen
op goede locaties! Waarom nu wel mogelijk en eerder niet!
Westland Verstandig roept al jaren dat het toch niet zo lastig moet zijn om goedkope starters- en
seniorenwoningen te bouwen in Westland. Neem 1 van de vele bouwgronden eigendom van
Westland of neem een stuk onrendabel glas en bouw daar dan die woningen al of niet tijdelijk, al
dan niet via prefab-constructie of portocabine-constructie. Doe iets aan het schrijnend tekort en
los het op! Dit College kreeg dat niet voor elkaar.
Nu zien we plotsklaps dat voor de Oekraïense vluchtelingen, die terecht geholpen worden,
tijdelijk 120 woningen worden gebouwd in De Lier (3 jaar) en in Wateringen en dat realisering op
een termijn van nog geen 6 weken mogelijk is. Daarmee wordt toch duidelijk dat de gemeente dit
toch ook voor haar starters en senioren had kunnen doen. Dit alles bevestigt volgens Westland
Verstandig dat we jaren aan het lijntje gehouden zijn. Immers wat nu kan -onder terechte druk de
Oekraïners helpen- had toch ook al eerder kunnen worden gedaan voor onze starters / senioren /
flexers. Dit is echt niet uit te leggen. Dus nu snel 10 ha vrijmaken voor de hiervoor genoemde
woningen en aan de slag. Dus oplossen het vraagstuk en stoppen met verder in problemen
denken!

Coalitievorming in volle gang
Zoals bekend proberen Westland Verstandig, GBW en VVD Westland tot een stevig Westlands
bestuur te komen. Met een akkoord over zaken die de komende 4 jaren echt opgepakt gaan
worden. We kunnen daarbij niet voorbijgaan aan de onzekere tijden ook voor Westland en haar
inwoners en bedrijven.
We overleggen op een transparante wijze in het gemeentehuis. Belangrijk zijn daarbij de 10
punten van alle politieke partijen en belangenbehartigers / instellingen / verenigingen die tijdens
de openbare gespreksrondes werden toegelicht. Zodra Westland Verstandig, GBW en VVD
Westland tot een akkoord komen ofwel andere ontwikkelingen te melden zijn, zullen zij naar
buiten treden. Er komt in ieder geval nog een 3e openbare gespreksronde met alle partijen
waarin nagegaan wordt of de hele Raad bepaalde opdrachten aan het College wenst te geven.
Wordt vervolgd!

€ 800,-- energietoeslag snel uitbetalen ook aan inwoners met nagenoeg alleen
AOW; Dringende aanpassing Westlandse oeverbeschoeiing om verdrinken
dieren te voorkomen
Westland Verstandig pleitte deze week voor een snelle betaling van de door het Rijk bedachte
€ 800,-- energiebijdrage. Inwoners met bijvoorbeeld nagenoeg alleen een AOW-uitkering moeten
zichzelf melden bij de gemeente. Belangrijk is dat nu snel betaling plaatsvindt. Nu is er nood!

Bij onze Burgerkantoren komen de laatste tijd erg veel trieste verhalen binnen van verdronken
huisdieren die te water raken en de sloot niet meer uitkomen omdat de beschoeiing te hoog is en
er geen vluchtweg is. Hier moet direct wat aan gebeuren: onveilig ook mogelijk voor kinderen. Wij
vroegen direct om actie.

Goede en prettige leefomgeving voor onze inwoners wordt een belangrijk
thema de komende 4 jaren
De inwoners van Westland willen een schone, veilige, groene en aangename openbare ruimte.
Dus geen gele zakken meer en afval wat het straatbeeld bepaalt. Kindvriendelijke buitenruimte
en zorgen dat sloten zo worden aangelegd dat te water geraakte dieren zichzelf nog kunnen
redden. De ergernis en overlast van hangmensen op plekken waar dat overlast geeft moet beter
voorkomen en opgelost worden. De wijkagenten en onze BOA’s daar meer op inzetten en
overlastgevende jongeren echt aanpakken. Dit alles zijn zaken die Westland Verstandig de
komende 4 jaren wil oplossen. U als inwoner kunt ons daarbij helpen uiteraard. Benader ons
daarover!

Machteldbeeld nu snel terug op Marktplein en die discussie snel afsluiten.
KLAAR
Heel veel tijd had het oude College nodig om de terugplaatsing van het Machteldbeeld ergens op
het Marktplein tegen te werken. Het gevolg is dat al 5 jaar dat beeld op de werf in Monster staat
te verpieteren. Voor veel ‘s-Gravenzanders heeft het beeld emotionele waarde: geplaatst in 1995
bij 750 stadsrechtenfeest ‘s-Gravenzande en in de sokkel vele vingerprints van kinderen.
Westland Verstandig beloofde het beeld weer een plek op het Marktplein te geven. CDA / LPF
waren tegen. Ook de BIZ (winkeliers) is nog steeds tegen. Raar want het plein is toch groot
genoeg! Waarom maakt ook de BIZ niet veel ‘s-Gravenzanders blij. Daar moeten zij het toch van
hebben! Toch zal het beeld terugkeren en we weten dat we daar veel ‘s-Gravenzanders erg blij
mee maken. Snel doen en aan andere zaken gaan werken! Vooral geen ambtenarentijd meer
aan laten besteden.

Westland Verstandig wil geen groenkaalslag meer, beter groenonderhoud, de
gemeente die meer inzet pleegt op voorkomen en oplossen van zwerfafval,
glasvezel in Buitengebied
Dat zijn enkele zaken die we de komende 4 jaren gaan aanpakken samen met GBW en VVD.
Maar ook meer verpleeghuis-/crisisbedden, waardoor geen senior tegen zijn zin Westland uit

hoeft. Serviceflats met zelfstandig wonen en 24/7 zorg op maat en gezamenlijke ruimte en
activiteiten in onze dorpen als goede aanvulling op de voorzieningen. Daarvoor is nodig een
meewerkende rol van de gemeente waar praktische oplossingen bedacht worden om snelle
uitvoering mogelijk te maken. Want tempo maken dat is belangrijk en daar hebben onze inwoners
wat aan!

Westland Verstandig
Burgerkantoor Naaldwijk

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

Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 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
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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
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geregeld de SPIEGEL in uw mailbox. Wilt u ideeën,
suggesties of opmerkingen maken, laat het ons weten.
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