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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.

Duidelijkheid over stoppen met de gele zakken 
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Binnen 60 dagen nam het College het besluit dat per 1 november 2022 heel Westland van de gele
zakken af gaat en alle afval weer gestort mag worden in de grijze bak. De grijze bak wordt weer vanaf 1
november 1 keer in de 14 dagen opgehaald. Zeker 75% van de grijze bakken aanvoer wordt per 1
november 2022 machinaal gescheiden. Met HVC wordt overleg gevoerd om snel tot 100% nascheiding
te komen. 
  
Dus wel binnen 60 dagen geregeld, maar (helaas) nog niet uitgevoerd. Gekozen had kunnen worden
voor snellere -binnen 60 dagen- omschakeling per dorp en dan uitsmeren tot eind 2022, zoals ook de
zakken per dorp zijn ingevoerd, maar Renewi voorzag dan organisatorische problemen bij het ophalen
van de grijze bakken. Er zouden ook te veel fouten gemaakt kunnen worden en dat zou ook weer leiden
tot veel irritatie bij onze inwoners en dat moet voorkomen worden. Voorts was het volgens Renewi niet
wenselijk dat de omschakeloperatie dan in de vakantieperiode –dunnere en wisselende
personeelsbezetting- moet worden uitgevoerd. In de vakantieperiode is er minder afval, zodat de
gevolgen van de verlenging tot 1 november te overzien lijken te zijn. Tenslotte zou ook de communicatie
naar inwoners in de vakantie moeten plaatsvinden, hetgeen niet gewenst is. Voor de coalitievormende
partijen zijn dit nieuwe gezichtspunten en deze werden niet eerder aan hen voorgehouden. Eerder was
aangegeven dat de 60 dagen wel reëel waren en in ieder geval een start gemaakt zou worden met het
stoppen met de gele zakken. 
  
Renewi geeft de voorkeur aan een deugdelijke voorbereiding en inregeling van de omschakeling en
heeft aangegeven daar tot 1 november voor nodig te hebben voor heel Westland. Omschakeling per 1
november betekent ook dat de kosten mee gaan vallen. Vasthouden aan de 60 dagen voor de
omschakeling zou ook financiële risico’s meebrengen die niet gelopen moeten worden, naast fouten bij
de inzameling waar onze inwoners dan weer geïrriteerd door zouden raken. 
  
Weliswaar door vorenstaande omstandigheden min of meer gedwongen, komt de coalitie ook de
oppositie tegemoet die een langere tijd voor de omschakeling bepleitte en meer machinale nascheiding
wenste. 
  
Alles overziende denkt Westland Verstandig dat een verstandig bestuur terecht kiest voor zekerheid, de
meest milieuvriendelijke oplossing, zo min mogelijk fouten (we willen de inwoners niet opnieuw tot last
zijn), een zo hoog mogelijk percentage nascheiding en een inzamelaar die ons de garantie geeft dat de
omschakeling vlekkeloos zal verlopen en de omschakeling niet onze inwoners tot last zal zijn. Tenslotte
kan ook weer tijd besteed worden -na de vakantieperiode- aan een goede communicatie over de
gevolgen van de omschakeling. 
  
Een afweging tussen de beloofde 60 dagen en een “zachte” omschakeling gelijk in heel Westland tegen
de hiervoor geschetste achtergronden, valt dus uit in het kiezen voor 1 november. Dit zal een deel van
onze inwoners niet kunnen waarderen, maar van alle opties was de 1 november-optie de beste, naar
ons oordeel. 
  
Wel heeft vóór 24 juli 2022 -en dus wel binnen de genoemde 60 dagen- het College het besluit voor de
omschakeling per 1 november genomen, zodat die omschakeling per die datum onomkeerbaar en
geregeld is. Vaststaat dan dat de gele zakken en de daarvoor geplaatste bovengrondse containers
verdwijnen, zij het later dan eerder aangegeven. De containers worden gehuurd door de gemeente, dus
een kostenpost minder. 
  
Aan de inwoners het verzoek nog even vol te houden en de instructies vanuit de gemeente goed op te
volgen tot aan de omschakeling. 
  
Nog een kanttekening: 
Tot 1 november zal het huidige zakkensysteem nog beter vanuit de gemeente gemonitord moeten
worden en dat gebeurt door extra zorg te besteden aan de narondes en opvolging van meldingen dat



zakken zijn blijven hangen. De laatste weken kwamen weer veel klachten bij Westland Verstandig
binnen. We gaven die direct door, zodat actie kon worden ondernomen. Nu die actie direct volgt, hoeven
we er geen raadsvragen over te stellen. Korte lijntjes heet dat. 
  
Extra kosten (communicatie, extra inzet tot 1 november 2022, ambtenarenuren) aan omschakeling zijn
er, maar gelukkig ook besparingen (geen gele zakken meer, minder arbeid en geen huur voor
bovengrondse containers) en opbrengsten (€ 208.000,--). De afvalstoffenheffing 2023 hoeft niet omhoog!

De publicaties van aanvragen en verleende omgevingsvergunningen worden
binnenkort weer in het Hele Westland geplaatst
Het vorige College schafte die plaatsing af en vond dat niet meer nodig. Wij vonden dat niet correct
omdat veel inwoners alleen maar die krant hebben. We kregen daar ook veel reacties op. Openheid en
transparantie noemen we dat.

Hopelijk kan Westland Verstandig samen met GBW en VVD een frisse wind door het
Bestuur van Westland laten waaien! Oproep om uw ideeën / mening met ons te
delen 
Inmiddels is na een positief ontvangen snelle en voortvarende formatie onder leiding van Westland
Verstandig, waarbij ook alle 7 andere raadspartijen betrokken werden, het College een maand aan de
slag. Zoals eerder al aangegeven kijken we niet terug, maar alleen vooruit. Starten met de uitvoering van
ons Actieprogramma met 183 grote of kleine acties die Westland beter moeten maken. Snel en kordaat!
Natuurlijk zal ook wel eens blijken dat we iets te veel, te snel en te graag willen of dat een besluit
sommige inwoners niet bevalt. Maar dan past een goede uitleg aan onze inwoners en we rekenen dan



op begrip. Helaas kun je het soms niet iedereen naar de zin maken. Open en duidelijk zijn is dan vaak
wel belangrijk. We doen in ieder geval onze stinkende best voor iedereen en heb daar alstublieft alle
vertrouwen in. 
Van woningen voor onze starters, meer wonen met zorg, meer verpleeghuisbedden tot betere
wegeninfrastructuur, meer en beter groen, prettiger leefomgeving en meer aandacht voor de dagelijkse
noden van onze inwoners en ondernemers. Een aantal al veel te lang lopende Westlandse vraagstukken
echt oplossen, althans een snelle start maken om tot een oplossing te komen  is onze ambitie. 
 
Hebt u ook ideeën of een mening laat het ons weten, want u weet, het liefst doen we het
samen met onze inwoners en ondernemers. 
 

Westland Verstandig wil het Bestuur dichter bij de inwoners brengen
Eerst luisteren en dan pas besluiten. Dat is onze benadering. Natuurlijk kan niet altijd ieders mening
gevolgd worden, maar goede communicatie tussen inwoner en gemeente is altijd vereist. Vandaar het
plan om in de dorpen buurtbeheerders aan te stellen die direct kunnen handelen, zonder al te veel
rompslomp. Onze wethouders Barend Rombout en Ben van der Stee zullen ook geregeld in onze
Burgerkantoren zijn om met u te praten als u dat wenst. Nogmaals u zult niet altijd gelijk (kunnen) krijgen
en de uitvoering van sommige zaken zal soms niet per direct kunnen, maar u hebt wel recht op een
goede uitleg. We hopen zo korte lijnen te krijgen zonder al te veel rompslomp. 
 

Meer beveiligde fietsenstallingen in dorpen en bij strandslagen, oeverbeschoeiingen
bij watergangen worden veiliger gemaakt voor dieren, energietoeslag ook voor
inwoners die meer inkomen hebben dan 120% van de bijstandsnorm, maar die in
problemen komen door hoge gasprijzen en er komt een gemeentelijk loket voor
aanvragen via de bijzondere bijstand 
Onze moties voor meer beveiligde fietsenstallingen, veiligere oeverbeschoeiingen en hulp aan inwoners
die het niet redden door de hoge gasprijzen kregen voldoende steun in de Raad op 30 juni jl. en werden
aangenomen.
 

Onze wethouders Barend Rombout en Ben van der Stee ruim een maand aan de slag 
Even voorstellen:

Barend Rombout
De Westland Verstandig wethouder zorg,
senioren, kunst en cultuur, wonen en zorg is
Barend Rombout. Barend was 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.

Ben van der Stee
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. De fractie is
ervan overtuigd dat deze wethouderkeuze een
goede is. 
 



Actieprogramma / Coalitieakkoord telt 183 acties waarvan een 13-tal snel voor
mekaar-punten die op korte termijn gerealiseerd gaan worden.
Over de gele zakken hebt u hierboven kunnen lezen. Minder snel dan voorzien, maar het gaat wel
gebeuren. 
 
Wilt u de overige 183 actiepunten ontvangen, laat het ons weten. 
 

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 13.00 en 15.00 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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