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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.

Inmiddels is het Coalitieakkoord / Actieprogramma 2022-2026 "Aan de slag. Voor

Westland" openbaar
Ook de wethouders voor het nieuwe College zijn inmiddels bekend. Hieronder de tekst van het
Bestuursakkoord / Actieprogramma.
Heel veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma vindt u daar in terug. Van zorg tot
handhaving, van dichter besturen bij onze inwoners en ondernemers tot concrete ideeën over
starterswoningen, meer verpleeghuisbedden, beter wonen en zorg, zorgcomplexen zoals de
Berkenflat in alle dorpen, maar ook van terugplaatsing Machteldbeeld op Marktplein en
terugplaatsing klok bij de Heenweg tot in alle grotere dorpen twee buurtbeheerders / een
ombudsman, maar ook verdere vergroening en van natuurinclusief bouwen tot oog hebben voor
erfgoed, monumentale en karakteristieke panden/gebieden in Westland tot concrete ideeën over
Westland en de glastuinbouw tot vooral de bloembaden rondom de huidige Horti Campus in
Naaldwijk concreet ontwikkelen en dat doen los van eventuele verdere ontwikkelingen in het
Floragebied, maar ook beter openbaar vervoer op korte termijn tot lightrailmogelijkheden op de
langere termijn en van vooral de leefomgeving van onze inwoners verbeteren, dagelijkse
ergernissen wegnemen tot het afschaffen van de gele zakken en vervanging door een beter
systeem. U kunt dit allemaal teruglezen in het volledige Actieprogramma via onderstaande link of
op onze site www.westlandverstandig.nl.
https://mcusercontent.com/c07af3e4ecb3dcc8ca0b2ca83/files/a2554e5c-119e-bfb2-d8f5bec37da993d7/Coalitieakkoord_Westland_2022_2026_Aan_de_slag_voor_Westland_DEF.pdf
Hieronder de samenvatting op pagina 3 van het Coalitieakkoord/Actieprogramma 2022-2026:
3. Samenvatting
In het coalitieprogramma is per onderwerp aangegeven waar we de komende periode mee aan
de slag gaan
a. We willen zo snel mogelijk betaalbare woningen in onze gemeente realiseren, zodat lokale
starters en jonge huishoudens een woning kunnen krijgen. Woningbouwprojecten die al lang
stilliggen, willen we waar mogelijk versnellen. Bij het bouwen van nieuwe woningen zorgen we
voor voldoende voorzieningen.
b. We knappen het groen en de openbare ruimte verder op. We verhogen het groenbudget, zodat
we meer en robuust groen in Westland kunnen aanleggen en het ook beter kunnen
onderhouden.
c. Het huidige afvalbeleid gaat op de schop. We stoppen binnen zestig dagen met de gele
zakken. We zetten in op nascheiding en stimuleren recycling door milieueilanden.
d. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten maken we het mogelijk dat bedrijven op eigen
terrein huisvesting kunnen realiseren voor hun eigen medewerkers. We ontwikkelen enkele grote
locaties voor huisvesting.
e. We zien een focusverschuiving van productietuinbouw naar innovatieve tuinbouw. Voor
succesvolle innovatie is een kwalitatief hoogwaardig tuinbouwareaal noodzakelijk. We houden
niet vast aan een aantal hectaren, maar zetten in op een kwalitatief goed en hoogwaardig
glasareaal. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en kennisvorming.
f. We maken werk van het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in Westland. We
zetten in op goede OV-verbindingen. We verbeteren de verkeersveiligheid van kruispunten en
door invoering van zoveel mogelijk maximaal 30km/u in woonwijken.
g. We verbeteren de dienstverlening van de gemeente door bereikbaar, betrokken en actief te
zijn. We voeren daarom per dorp buurtbeheerders in die makkelijk aanspreekbaar zijn voor
bewoners en problemen in de buurt gelijk oplossen.
h. We realiseren 80 verpleegbedden, zodat Westlandse ouderen in hun gemeente zorg kunnen
krijgen. We zetten in op snelle ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor ouderen. We passen
de verordening aan om meer maatwerk in de zorg te leveren. We brengen de menselijke maat
terug in de zorg door het contact met de ouderen centraal te stellen en niet de uren van de
huishoudelijke hulp en thuiszorg.
i. We willen voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen. Daarom zetten we in op de

voorschool. Voor doelgroepkinderen vanaf 14 maanden willen we voorschoolse educatie
aanbieden. Deze periode stellen we een integraal huisvestingsplan vast voor de schoolgebouwen
in onze gemeente.
j. We faciliteren vanuit de gemeente verschillende Westlandse culturele initiatieven en
activiteiten. We koesteren onze Westlandse tradities en erfgoed.
k. We steunen onze sportverenigingen door de OZB-compensatie voort te zetten. We willen
ontmoeting in de dorpen bevorderen en combineren het inrichten van de openbare ruimte met
ruimte voor buitensport.

Persbericht inzake de keuze voor onze twee wethouders
Voorts voegen we bij een persbericht inzake de keuze voor onze twee wethouders Barend
Rombout en Ben van der Stee. Barend gaat zich bezighouden met het sociaal domein, kunst en
cultuur, erfgoed, wonen en zorg, dienstverlening. Ben gaat financiën doen, ruimtelijke ordening,
vergunningverlening en grondzaken.

Persbericht

Westland Verstandig kiest voor ervaring, continuïteit en kan snel van start gaan
Wat deden we?
Als grootste partij had Westland Verstandig de leiding van de formatie. Zoals in maart beloofd, is
dat proces medio mei afgerond en vandaag is het Coalitieakkoord-Actieprogramma ondertekend
en toegelicht. Alle aan de coalitie deelnemende partijen -Westland Verstandig, GBW en VVDhebben in dat ambitieuze programma de voor hen belangrijke punten verwoord zien worden.
De werkwijze
Gekozen werd ook voor open gesprekken met de andere partijen en belangenbehartigers -met 3
openbare gespreksrondes-, die dat zeer waardeerden. Zonder (in)formateur werd snel gehandeld
en op een zeer prettige en zakelijke wijze vonden de gesprekken plaats door partijen die wisten
wat hen te doen staat. Geen woorden maar daden! Ook de burgemeester en gemeentesecretaris
werden geregeld geïnformeerd.
De wethouders
Inmiddels zijn de namen van de -al door een extern bureau gescreende- wethouders bekend.
Westland Verstandig koos bewust voor twee personen buiten de kandidatenlijst zoals vooraf al
was aangekondigd. Op 24 mei aanstaande worden de voorgestelde wethouders beëdigd en kan
het nieuwe College snel aan de slag.
Waarom deze wethouders?
De Westland Verstandig wethouder zorg, senioren, kunst en cultuur, wonen en zorg is Barend
Rombout. Barend is nu directeur Sociaal domein bij de gemeente Westland en is dus zeer
bekend met de problematiek. Westland Verstandig wilde deze lastige en voor onze inwoners wel
belangrijke portefeuille en meent met Barend een wethouder te hebben die van wanten weet en
ook oog heeft voor zorg op maat. Hij is bekend met de materie en heeft uitgesproken nieuwe
ideeën over de zorg, kostenbeheersing, kwaliteitsimpuls, wat nodig is voor een goede
dienstverlening.
Onze tweede wethouder is Ben van der Stee die financiën blijft doen met daarnaast onder meer
ruimtelijke ordening, vergunningverlening en grondzaken. Westland Verstandig heeft voor Ben
gekozen omdat hij een ervaren bestuurder is, bekend met de dossiers, en de financiën steeds
belangrijker worden in een tijd dat gemeentegeld schaars is. Uiteraard kennen we Ben als
wethouder voor een andere lokale partij. De fractie van Westland Verstandig heeft na een aantal
intensieve gesprekken de overtuiging gekregen dat Ben de juiste man op de juiste plek voor ons
is. Het geweest zijn van wethouder voor een andere partij en onze kritiek op het oude College,
hebben we daarbij afgewogen en meegenomen. De ervaring en kennis van Ben op het gebied
van de financiën en de andere dossiers, maar ook zijn persoon, kunnen we goed gebruiken en
ook met Ben zijn we in staat een vliegende start te maken. In de gesprekken hebben we de
bevestiging gekregen dat onze ambities en bestuursstijl door Ben volledig worden
onderschreven. Heel belangrijk vinden we daarbij de bestuurlijke continuïteit. Zouden we kiezen
voor een College met alleen nieuwkomers, dan zou dat tot uitvoeringsvertraging leiden en dat
vindt Westland Verstandig ongewenst. De belangen van onze inwoners en ondernemers zijn
gebaat bij continuïteit en snelle aanpak. Westland Verstandig is ervan overtuigd dat deze
wethouderkeuze een goede is.
Hoe verder ?
Met deze twee wethouders met veel ervaring in hun portefeuilles, samen met het College,
ambtenaren en de raadsfractie -maar ook alle andere fracties- wil Westland Verstandig de
Westlandse vraagstukken snel, kordaat en effectief aanpakken en de ambities en de kanteling
waarmaken. Want dat laatste is wat telt. Aan de Slag. Voor Westland.

Als u vragen hebt over het Actieprogramma of andere vragen, dan horen we dat
graag via info@duijsens.net of op 06-53401068.
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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
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
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