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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
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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 bezoekt Podium Westland. Volgend jaar op andere plek in
Westland 
Jaarlijks subsidieert de gemeente Westland de start van het culturele jaar met Podium Westland.
Enige jaren geleden werd dat Podium gehouden op het terrein van het Westerhonk. De
meerderheid van de toenmalige Raad stemde helaas in met verplaatsing naar het centrum van
Naaldwijk. Westland Verstandig vindt dat nog steeds jammer, was daar destijds tegen en vindt
het een gemiste kans om de bewoners van Westerhonk meer te betrekken bij activiteiten. 
Volgend jaar liefst weer terug naar Westerhonk. Als dat niet gewenst wordt, zou het in ieder geval
beter zijn om Podium Westland jaarlijks in een ander dorp te houden. Natuurlijk goed om cultuur
op deze dag dichter bij de mensen te brengen en culturele verenigingen de kans te geven zich te
presenteren. Jaarlijks in een ander dorp werkt verfrissend en maakt duidelijker dat ook in de
andere dorpen er culturele activiteiten zijn die ertoe doen. 
Westland Verstandig zal het College vragen in 2023 Podium Westland op Westerhonk of in een
ander dorp te laten organiseren.



Westland Verstandig wil dat de gemeente snel AAN DE SLAG gaat en de 183
punten van het coalitie-actieprogramma “Aan de slag. Voor Westland” uitvoert 
De nieuwe coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD is anders aan het besturen. Veel
meer gerichte snelle actie en doen wat goed is voor onze inwoners en ondernemers. Ook meer
de nadruk op het snel oplossen van zaken die niet op orde zijn. Dus actie en werken op concreet
resultaat. Dat alles vergt een heel andere benadering door het hele gemeentelijk apparaat. Die
omschakeling blijkt in de praktijk soms best wel lastig te zijn, maar gelukkig is iedereen wel van
goede wil en is zich ervan bewust dat het anders en beter moet. Iedere dag gaat het beter, maar
we zijn nog lang niet tevreden. We hadden dit overigens wel voorzien. 
  
Door de meer open benadering van deze coalitie stelde de pers recent vast dat er “sinds kort”
een kabinetschef is voor de burgemeester. Anders dan gesteld werd, fout in de berichtgeving
dus, is deze functionaris er al ca. 2 jaar en na vertrek van de eerste is er inmiddels al weer 10
maanden een opvolger werkzaam in die functie. Westland Verstandig was tegen de aanstelling
destijds van een dergelijke functionaris en is dat nog steeds, en stemde tegen de begroting. 



In plaats van dit soort functionarissen wil Westland Verstandig meer personele inzet voor zorg,
bouw starterswoningen, onderhoudsmensen etc. Het vorige College besliste anders en met die
erfenis zitten we nu helaas. De reactie van LPF dat Westland Verstandig de hand heeft in de
aanstelling van de kabinetschef is raar. LPF heeft zelf –toen zij deel uitmaakte van het vorige
College- aan de aanstelling meegewerkt. Weet zij dat niet meer of heeft ze niet opgelet…. 
  
Nu moet direct gewerkt worden aan urgente zaken. Westland Verstandig ziet op dit moment
onder meer als urgente op te lossen problemen: bouw starterswoningen en woningen met zorg,
verkorten wachtlijsten WMO en het vastzetten of asfalteren van door de droogte losliggende
tegels op Westlandse fietspaden en trottoirs. Het laatste probleem willen we in ieder geval snel
aanpakken. We krijgen daarover dagelijks vele meldingen. De gemeente heeft bij de
Poelmolenweg al snel tegels vervangen door asfalt. De gemeente werkt dus momenteel hard aan
het verbeteren en veilig maken van trottoirs en fietspaden. Helaas kan niet alles tegelijkertijd. 
  
Ziet u gevaarlijke situaties door losliggende tegels, meldt het direct bij de gemeente of bij
Westland Verstandig of bezoek daarvoor één van onze Burgerkantoren. Snelheid is geboden,
want er doen zich onveilige situaties voor.

Beeld Machteld willen we weer terugbrengen naar Marktplein
Een belangrijk stuk historie van ‘s-Gravenzande -beeld Gravin Machteld- wil de nieuwe coalitie
van Westland Verstandig, GBW en VVD weer terugbrengen naar het Marktplein. Zij luistert
daarmee naar de ’s-Gravenzanders. Degene die ‘s-Gravenzande in de 13e eeuw stadsrechten
gaf -Gravin Machteld- hoort centraal op het Marktplein te staan. In 1995 op het Marktplein
geplaatst -ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan- met betonnen banden waarop je ook kon
zitten en waar kinderen toen hun handafdruk plaatsten. Het beeld werd in 2017 weggehaald en
voorlopig (?) opgeslagen op de gemeentewerf. De betonnen banden zijn destijds bij het
weghalen -naar verluidt- kapot gehakt. Opzettelijk of uit nonchalance? 
Dus wel snel gaan doen en terugplaatsing staat op de “snel voor mekaar-lijst” in het
actieprogramma van de nieuwe coalitie. 



Westland Verstandig wil ieder jaar in Westland twee nieuwe beelden laten plaatsen. Wij gaan het
voorstel doen om voor de nieuwbouw van het gemeentehuis één van die nieuwe beelden te
plaatsen, bij voorkeur ook een beeld waarin de rijke historie van ‘s-Gravenzande terug te vinden
is. Dit om de nieuwe bewoners van dat nog te bouwen appartementencomplex niet de dupe te
laten zijn van beloften van een eerder gemeentebestuur, die Machteld daar wilde wegstoppen.
Dat laatste vonden wij geen goed idee.

Westland Verstandig bezoekt op Monumentendag de Sonnehoeck in
Kwintsheul 
Een van de niet eens zo bekende pareltjes in Westland is ongetwijfeld de Sonnehoeck in
Kwintsheul. Geo van Leeuwen exploiteerde daar -tot aan zijn recent overlijden- samen met zijn
broer Peter en ruim 60 enthousiaste vrijwilligers de druivenkwekerij waar inmiddels ook veel
ander fruit geteeld wordt. Een Rijksmonument, niet alleen de gebouwen maar ook enige
gewassen. Westland kan trots zijn op dit stuk historie, want met de druiventeelt is het in Westland
allemaal gestart. 
Het lijkt goed om ervoor te zorgen dat de toekomst van dit soort unieke “bedrijven” veilig gesteld
wordt. Voorkomen moet worden -en daar zal de gemeente zich voor moeten inzetten- dat deze
historische tuinderij niet verloren gaat, zoals recent het Themapark “de Westlandse druif”. Dat
betekent dat de Sonnehoeck wellicht meer zichtbaar moet worden en ingezet moet worden door
de gemeente bij een aantal gemeentetaken. Genoemd kan worden: meer onder de aandacht van
leerlingen van onze scholen -zowel basis als voortgezet-, een samenwerking met Cultuurweb om
ook inwoners / senioren beter toegang te geven en wellicht realisering van 1 van de punten uit
het actieprogramma van onze coalitie: een Werkbedrijf in een kas om Westlanders met een
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te kunnen laten opdoen. 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Dat alles moet dan het benodigde geld in het laatje
brengen, want de ervaring leert dat dit soort tuinen meer kosten dan ze opbrengen. 
Dit soort unieke tuinen moeten we als gemeente echt in stand houden en er zijn genoeg



mogelijkheden om daar al aanwezige gemeentegelden zeer zinvol voor in te zetten. Westland
Verstandig zal dan ook de komende tijd aandringen om met de Sonnehoeck een aantal
prestatieafspraken te maken.

Voortvarende aanpak Westlandse vraagstukken!  
Om snel meer starters- en seniorenwoningen voor onze inwoners te realiseren, is een ander
denkpatroon nodig. Westland Verstandig wil dat bereiken door actief in te zetten op één of
meerdere locaties die rond onze dorpen liggen en die nu nog een glastuinbouwbestemming
hebben. Die locaties zijn er! Of bouw op één van onze bouwlocaties. Als voor de huisvesting van
mensen uit Oekraïne in Monster (Haagweg) en De Lier (oude gemeentewerf) meer dan honderd
woningen in een paar maanden gebouwd kunnen worden -zonder problemen voor de buurt- dan
moet dat voor Westlandse starters toch ook kunnen. Bouw er een groot aantal ook in Monster bij
de “Oekraïense” woningen aan de Haagweg. Er ligt sinds kort al een keurig wandelpad naar het
centrum. Ook wordt gedacht aan een ander gebruik van bestaande gebouwen en daar zou de
gemeente niet al te lastig over moeten doen! 
Het motto moet zijn: het doel heiligt de middelen. Actie dus! Wel goed kijken dat er draagvlak in
de buurt is.

De gemeente moet werken aan urgente zaken 
Nu moet direct gewerkt worden aan urgente zaken. Westland Verstandig ziet op dit moment
onder meer als urgente op te lossen problemen: bouw starterswoningen en woningen met zorg,
verkorten wachtlijsten WMO en het vastzetten of asfalteren van door de droogte losliggende
tegels op Westlandse fietspaden en trottoirs. Het laatste probleem willen we in ieder geval snel
aanpakken. We krijgen daarover dagelijks vele meldingen. De gemeente heeft bij de
Poelmolenweg al snel tegels vervangen door asfalt. De gemeente werkt dus momenteel hard aan
het verbeteren en veilig maken van trottoirs en fietspaden. Helaas kan niet alles tegelijkertijd. 
Ziet u gevaarlijke situaties door losliggende tegels, meldt het direct bij de gemeente of bij
Westland Verstandig of bezoek daarvoor één van onze Burgerkantoren. Snelheid is geboden,
want er doen zich onveilige situaties voor. 
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het
Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat
43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een
afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.
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Westland Verstandig bij opening Monumentendag in de Dorpskerk te ‘s-
Gravenzande 
Jaarlijks wordt in Westland Monumentendag gehouden en openen een aantal monumenten de
deuren. Donderdag 8 september 2022 openden voorzitter Gerard Witkamp en wethouder Barend
Rombout het monumentenweekend. Zij deden dat in de sfeervolle ambiance van de Dorpskerk in
‘s-Gravenzande. 
Westland Verstandig is voor het bewaren / behoud van het Westlandse erfgoed. We hebben niet
heel veel bewaard in het verleden en dat betekent dat we zuinig moeten omgaan met alles wat
we nog hebben aan monumenten en karakteristieke zaken. Dat betekent soms wel eens dat we
onszelf beperkingen moeten opleggen, maar dat is het behoud wel waard!



Burgerkantoren Westland Verstandig weer open 
Wilt u met één of meer fractieleden een gesprek, kom langs. U kunt altijd ook een afspraak
maken per telefoon of per mail of app. U kunt dan klachten / meldingen doen, maar zeker ook
goede ideeën doorgeven voor een betere gemeente Westland. Of kom gewoon een bakkie doen
en laat u bijpraten over onze ambities en plannen voor de komende tijd! 
Het Burgerkantoor 's-Gravenzande aan het Marktplein 10 is open op werkdagen tussen 13.00
uur en 15.00 uur. Het Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a is open op
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur. Ook daar kunt u altijd een
afspraak maken voor een andere dag en tijdstip. 
In Monster zijn we te spreken in Fata Morgana op de donderdagen 29 september, 3 november en
1 december tussen 15.30 en 17.30 uur. We komen ook in De Lier en Wateringen en maken nog
bekend op welke dagen en welke tijdstippen. 
Wilt u contact met ons, dat kan: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.
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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!
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Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst. 
 

 
 

Westland Verstandig 
 
Burgerkantoor Naaldwijk 
Pr. Julianastraat 43a, Naaldwijk 
Geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen
13.00 uur en 15.00 uur 
 
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.

https://www.facebook.com/westlandverstandig
https://twitter.com/wverstandig
https://www.westlandverstandig.nl/
https://westlandverstandig.us1.list-manage.com/profile?u=c07af3e4ecb3dcc8ca0b2ca83&id=9a51690c31&e=[UNIQID]&c=0f334d4abf
https://westlandverstandig.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c07af3e4ecb3dcc8ca0b2ca83&id=9a51690c31&e=[UNIQID]&c=0f334d4abf
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c07af3e4ecb3dcc8ca0b2ca83&afl=1
mailto:info@westlandverstandig.nl

