
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief De Spiegel van Westland Verstandig
Editie nr. 26

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.

https://mailchi.mp/83eded3b9f32/nieuwsbrief-de-spiegel-van-westland-verstandig-editie-nr-8997037?e=[UNIQID]


Westland Verstandig gaat één keer per maand met fractie en
wethouders bijeenkomsten houden in Fata Morgana in Monster
(Choorstraat) voor inwoners 
  
Naast de twee Burgerkantoren in Naaldwijk (Julianastraat 43a) en ‘s-Gravenzande
(Marktplein 10) gaat Westland Verstandig (fractie en wethouders Ben van der Stee en
Barend Rombout) ook in gesprek met inwoners van Monster, Poeldijk en Ter Heijde. We
gaan dat doen in 2022 op de donderdagen 29 september, 3 november en 1 december
tussen half 4 en half 6. Voor 2023 zullen we de data eind 2022 aangeven. Op de geplande
dagen kan over alles wat u als inwoner raakt/bezighoudt - grote en kleine zaken - en de
Gemeente betreffen, gepraat worden. Goede ideeën zijn natuurlijk ook welkom. We zullen
proberen uitvoering te geven aan hetgeen wordt aangedragen, voorgesteld en gemeld!
Voorts zal voor koffie/thee en iets hartigs gezorgd worden. Ook een ongedwongen gesprek
met ons is natuurlijk mogelijk. Immers besturen doe je samen!!



 
De vakantie is voorbij en het politieke werk start weer. We hebben in
het coalitieprogramma 183 actiepunten en met de uitvoering moet
snel worden gestart. 
 
 
 



 
 
Ook in vakantietijd stelden we veel zaken aan de orde: 
 

Rondvraag voor de Commissie MO van 29 augustus 2022 
 
Bij onze fractie komen met regelmaat opmerkingen binnen over te hoge grafrechten en te
ingewikkelde (verlengings)procedures. Het komt zelfs voor dat onze inwoners gedwongen
worden uit te wijken naar een andere gemeente, dan wel te kiezen voor crematie omdat dat veel
goedkoper is. Vastgesteld moet worden dat de Westlandse grafrechten veel hoger zijn dan
andere gemeenten. Dat werd in het verleden toegeschreven aan de aantallen gemeentelijke
begraafplaatsen -6- en het hoge onderhoudsniveau. In het verleden is toegezegd de regels
omtrent grafrechten eens kritisch onder de loep te nemen. Dat moet nog gebeuren. Ook was en
is Westland Verstandig voorstander van de inzet van vrijwilligers bij het verzorgen en beheer en



ook dat weer terug gegaan wordt naar de oude beheersvorm met gemeentelijke beheerders die
ook weer een herkenbaar aanspreekpunt op de begraafplaatsen zijn. Dat was ook de situatie
voor 2018 en daar waren de ervaringen goed mee. 
  
De volgende vragen: 
 

Is het College bereid en in staat om in 2023 met voorstellen te komen om de hiervoor
genoemde wensen met betrekking tot de grafrechten in Westland anders op te zetten en
de grafrechten te brengen op het niveau van andere gemeenten, welke voorstellen dan
kunnen landen in de begroting van 2024?
Is het College bereid om vanaf nu al een aantal maatregelen met betrekking tot de
begraafplaatsen te nemen die voor wat betreft het budget gebracht kunnen worden onder
de reeds begrote bedragen, zoals de opstart van de inzet van vrijwilligers bij beheer en
onderhoud en samen met inwoners verbeteren van het onderhoud, betere en duidelijkere
regels over verlenging van rechten en nog heldere communicatie bij de ruiming van
graven?

 

 
Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 
 
Inmiddels hebben we kennis genomen van het gedoe rondom de keerlussen bij de nieuwe
supermarkt in Naaldwijk. Eerder stelden we daar al vragen over. Destijds was het onze fractie die
als enige tegen het bestemmingsplan stemde omdat de verkeerssituatie (o.m. de lussen) niet
goed geregeld was. De lussen zijn aangelegd op idee van de ontwikkelaar. Die heeft - als alles
goed is - de kosten ook voldaan. Het is wrang te moeten constateren dat alle nu blijkende
problemen door onze fractie en de omwonenden zijn aangeduid destijds bij het plan en voordat
het toenmalige College akkoord ging maar dat die bezwaren op basis van
“deskundigenrapporten” opgemaakt door de ontwikkelaar allen werden “neergesabeld” door het
toenmalige College. Ook de Raad van State deed niets en keurde het bestemmingsplan
uiteindelijk goed. 
  
De vraag is: hoe nu verder? De omgevingsvergunningen zijn destijds verleend omdat er goed
werkende lussen zouden komen en nu blijken deze technisch niet te functioneren. Waarom wordt
in zaken als deze niet beter geluisterd en wordt maar wat gedaan? 
  
De volgende vragen: 
 

1. Welke oplossingen worden hier bedacht?
2. Wie is hier verantwoordelijk voor? De gemeente? De ontwikkelaar? De adviesbureaus? De

aannemers? Of iemand anders? Is de Raad niet te snel akkoord gegaan? Had niet nader
onderzoek moeten plaatsvinden door een echt neutraal bureau?

3. Kan het College bevestigen dat alle kosten van de lussen door de ontwikkelaar gedragen
zijn en dat deze ook al de toekomstig nog te maken kosten (aanpassingen / andere
oplossingen) zal voldoen?

4. Wat betekent het niet kunnen gebruiken van de lussen voor het voorziene
openingsmoment van de supermarkt?



   
 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 
 
Bij onze fractie komen steeds meer verzoeken binnen om meer openbaar vervoer naar de
stations Hoek van Holland, Den Haag, Delft, Maassluis etc. Ook naar meer opstapplekken in
gebieden als Honderdland. 
  
Ook krijgen we nog steeds klemmende verzoeken om beter openbaar vervoer in met name
Monster en ’s-Gravenzande. We weten natuurlijk dat er op dit moment landelijk en zeker bij de
metropool sprake is van versobering, maar voor gebieden als Westland, waar al sprake was van
een sober vervoer - geen trein, geen randstadrail etc. - zal duidelijk zijn dat onze inwoners er al
vrij bekaaid vanaf komen. 
  
De vragen zijn de navolgende: 

1. Is het College bereid om het vorenstaande te gaan bepleiten?
2. Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten daarvan horen?
3. Wat moeten we als Raad doen om de OV-wensen van onze inwoners beter voor het

voetlicht te krijgen en wel resultaten geboekt worden?
4. Is het College bereid om met alle betrokkenen en onze inwoners, reizigersorganisaties,

jongerenraad etc. een avond te organiseren om het vorenstaande door te nemen om een
concreet actieplan te krijgen?

 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 
 
Het riool in de Kreeklaan in ‘s-Gravenzande is enkele jaren geleden geheel vervangen, deels
vanwege de nieuwbouw van woningen op het voormalige Mavo terrein deels in het kader van
vervanging van een te oud riool. 
  
Toch zijn er nu klachten van praktisch alle bewoners over rioleringsproblemen. Die problemen
zijn niet te wijten aan het deel van het riool op eigen terreinen, maar aan het gemeentelijk riool. Al
langere tijd wordt ook een rioollucht waargenomen op de kruising Noordlandseweg / Kreeklaan.
Meldingen werden gedaan, maar leidden - ondanks de spoed - tot nu toe nog niet tot actie en
oplossing problemen. 
  
De navolgende vragen: 

1. Zijn de problemen bekend en wanneer gaat er wat gebeuren?
2. Worden de oorzaken ook met de bewoners teruggekoppeld? Vaak helpt het - meer begrip -

om bewoners te informeren wat er fout is!

  
 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 
  



Diverse fracties krijgen geregeld vragen van inwoners en ondernemers over het bij de gemeente
geplande en voorziene onderhoud van Westlandse wegen, straten, fiets- en wandelpaden. 
  
Uiteraard zijn er meerjarige onderhoudsplannen die door de gemeente worden uitgevoerd. 
  
De vraag is de navolgende:

Kunnen deze onderhoudsplannen voor de komende jaren openbaar gemaakt worden,
zodat een ieder weet waar hij aan toe is en de inwoners/ondernemers ook kunnen
controleren dat het onderhoud plaatsvindt op de voorziene tijden en wellicht daarmee
rekening kunnen houden?

  
 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 
  
In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de nieuwe coalitie de problematiek inzake
huisvesting arbeidsmigranten etc. wenst aan te pakken. Naast een aantal grote locaties - in ieder
geval op de bloembladen rondom de Horti Campus - bij de bedrijven zelf. De eerste vraag is of er
inmiddels initiatieven van kwekers / bedrijven zijn binnengekomen en zo ja, in welk stadium
bevinden die aanvragen zich nu? 
  
Als er niet al te veel respons is hoe gaat het College kwekers / bedrijven eventueel activeren om
met initiatieven te komen? 
  
De tweede vraag is op welke wijze het College derden / potentiele initiatiefnemers warm gaat
laten lopen voor snelle grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, Westlandse starters,
statushouders, flexwoners en spoedzoekers op de grote locaties? 
  
Op het ABC-terrein lijkt de eerst voorziene locatie langs de Wen lastig beschikbaar te zijn. De
derde vraag is: Heeft het College al andere locaties op het oog waar niet op grote weerstand van
omwonenden gerekend kan worden? Is het College bereid om daar met de Raad op korte termijn
over van gedachten te wisselen? 
  
De laatste vraag: Is het College bereid om bij vorenstaande plannen ook de gecombineerde
huisvesting voor Westlandse starters, statushouders, tijdelijke arbeidsmigranten, flexwoners  en
spoedzoekers te betrekken en andere initiatieven die op veel weerstand stuiten bij omwonenden
on hold te zetten? 
  
 

Rondvraag voor de Commissie Wonen van 31 augustus 2022 
 
Onze fractie wordt geregeld benaderd door inwoners uit Westland die suggesties hebben voor
locaties waar mogelijk woningbouw kan plaatsvinden voor starters, flexbewoners en senioren met
en zonder zorgbehoefte. Het gaat dan vaak om eigen gronden / panden of ideeën op gronden
van de Gemeente of derden. 
  
We zien nu een erg onduidelijke Westlandse aanpak en dus te weinig resultaat en gezien de



problematiek en grote vraag naar dat soort woningen is coördinatie en een vroege en snelle
beoordeling echt dringend nodig. Ook de wens om in de diverse dorpen nog gelegen
bedrijfsgebouwen te vervangen door woningen is bekend. Dat laatste speelt in bijna alle dorpen
(bijv. De Voegt in Honselersdijk, Vd Knaap in Poeldijk en zo zijn er nog veel meer complexen).
Het CDA wees recent terecht naar een garagecomplex aan de Rijnweg in Monster. Perfect als
daar woningen zouden kunnen komen voor de hiervoor bedoelde Westlandse doelgroep. Voor
aangeboden complexen noemen we onder meer Honselersdijk bij de Symfonie of de al jaren leeg
staande gronden (schuin tegenover villa Ouwendijk) aan de Naaldwijkseweg te ’s-Gravenzande. 
  
De vragen zijn de navolgende: 
 

1. Is het College bereid om op heel korte termijn de al ingediende locaties / gebouwen zoals
hiervoor genoemd te bekijken op mogelijke snelle ontwikkeling? Is het College bereid om
met derden hierover overleg te voeren en vooral op snelle realisering aan te sturen?

2. Is het College bereid om per dorp aan te geven welke bedrijfs- of kantoorcomplexen in
aanmerking komen voor een snelle omzetting naar genoemde woningen?

3. Hoe kan het College bewerkstelligen dat er een gelijk speelveld ontstaat tussen
vorenstaande ontwikkelingen en de ontwikkelingen voor andere ontwikkelaars die
praktisch alleen dure woningen mogen realiseren?

4. Van het vorige College begrepen we dat de Provincie nog wel eens spelbreker was bij
mogelijk snelle uitvoering. Is het College bereid en in staat te zorgen dat met de Provincie
snel gekoppeld kan worden en dat de Provincie ook maatwerk levert? We bedoelen met dit
laatste dat niet alleen gekeken wordt naar de huidige bestemming van gronden maar ook
bovenal naar het al jaren bestaande en huidige en toekomstige gebruik!

  
 

Rondvraag voor de Commissie Wonen van 31 augustus 2022 
 
Algemeen bekend is dat er diverse verwikkelingen zijn rondom het bouwplan op het voormalige
Harmonieterrein te Naaldwijk. Westland Verstandig is altijd tegen dit te grote en te massale
bouwplan geweest met veel te dure appartementen voor een niet juiste doelgroep. Betaalbare
woningen voor senioren op deze centraal gelegen plek had de voorkeur moeten hebben. Er
bestaat voldoende interesse daarvoor. Het vorige College heeft vergunning verleend en
daartegen lopen bezwaren en de ontwikkelaar is inmiddels failliet. 
  
Dit leidt tot de volgende vragen: 
 

1. Hoe staat het met het vergunde bouwplan?
2. Ziet het College mogelijkheden om alsnog een andere invulling te geven aan de

ontwikkeling van dit deel van Naaldwijk en te komen tot een acceptabel plan voor wat
betreft vorm en inhoud en een meer acceptabele invulling?

3. Is het College bereid om met initiatiefnemers tot wonen door senioren met eventueel zorg
in overleg te treden?

 

Rondvraag voor de Commissie BEFO van 1 september 2022 



  
Destijds heeft Westland Verstandig gewezen op de gevolgen voor Westland van de aanleg van
het windpark Hollandse Kust voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het toenmalig College
van Westland zag geen problemen en de beroepen van Westland Verstandig en 2 raadsleden
(Geubbels en Duijsens) werden niet ontvankelijk verklaard omdat er geen direct belang was. Nu
blijkt dat er toch geluidsoverlast is in delen van Westland en Den Haag afkomstig van de aanleg
en de windmolens zijn op heldere dagen ook zichtbaar aan de horizon vanaf de Westlandse kust. 
  
De vragen zijn: 
 

1. Wat gaat het College ondernemen tegen het vorenstaande? In het bijzonder dat Westland
van Rijkswaterstaat verkeerde informatie kreeg over de gevolgen van de aanleg (geen
overlast en niet zichtbaar!)

2. Wat gaat het College richting het Rijk en de aanlegger (Vattenfall) ondernemen?
3. Zal dit College in de toekomst kritischer en alerter zijn als dit soort ontwikkelingen zich

aandienen?

  
Bijgaand de foto over de zichtbaarheid van de molens. 
  
 

 
Rondvraag voor de Commissie BEFO van 1 september 2022 
 
Parkeeroverlast Ter Heijde op plekken waar alleen vergunninghouders mogen parkeren en niet
reageren op klachten van niet handhaving in de afgelopen periode door bewoners van onder



meer de Strandweg. Op mails werd niet gereageerd en dat kan echt niet meer! Vandaar deze
rondvragen. 
 

1. Waarom is er geen reactie gegeven op diverse mails in de afgelopen periode met
verzoeken om handhaving zoals hiervoor beschreven? Bij wie kunnen ze het best melden
als er verkeerd geparkeerd wordt?

2. Waarom is er niet bekeurd / opgetreden tegen parkeren door niet vergunninghouders op
plekken waar dat niet is toegestaan? Dit is dus een andere vraag dan onder 1 staat!

3. Hoe kan voorkomen worden / wat is concreet nodig dat dit zich herhaalt omdat de
bewoners wel recht hebben op gepast / kordaat optreden door het gemeentebestuur als
dat nodig is?

   
 



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/ Indien u geen



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. 

e-mail meer
wenst te
ontvangen
(AVR/GDPR)
gaarne melden.
Bij voorbaat
dank!

Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net 
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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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