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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.

Collegewerkprogramma, begroting 2023 en de 14 snel voor mekaar punten. Een voorzichtige start
met lichtpunten! 
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Een eerste voorzichtige KANTELING zien we wel terug in de plannen van het College. Maar laten we ook duidelijk zijn.
Het echte anders denken bij de Gemeente en de echte kanteling moeten beslist nog meer en een duidelijker vorm
krijgen. Dat krijg je blijkbaar niet binnen 4 maanden voor elkaar. We zien in het Collegewerkprogramma alles terugkomen
wat in het actieprogramma al stond. Van goede samenwerking met inwoners en bedrijven tot concrete en snelle acties
gericht op een goede woon- en leefomgeving. Die laatste is voor onze inwoners van enorm groot belang. 
  
De uitvoering van de diverse punten zouden we wel sneller willen gaan doen. Westland Verstandig had moeite om het
sprankelende van deze coalitie terug te vinden in de voorliggende begroting. Gelukkig is het Collegewerkprogramma wel
duidelijk en maakt duidelijk dat het College helaas niet alles direct kan oppakken. Westland Verstandig vindt dat een
aantal zaken sneller zijn beslag moeten vinden. 
  
We hebben van de kiezers 4 jaar gekregen om de vraagstukken aan te pakken, dus er is nog wel tijd maar die is nodig,
omdat heel veel werk aan de winkel is. Die tijd en ruimte willen we geven, maar wel met de kanttekening dat we bij de
Voorjaarsnota in juli 2023 veel meer van het actieprogramma / Collegewerkprogramma willen zien aangepakt worden in
2023 en zeker in 2024. Wel een voorbehoud, want we hebben natuurlijk geen glazen bol waarin we van buiten komende
zaken die we niet weten en ook grotendeels niet in de hand hebben, kunnen voorspellen. 
  
Tot nog toe acht Westland Verstandig het College wel sprankelend genoeg en wethouders waren ook bereid de handen
uit de mouwen te steken om het beste voor onze inwoners te bereiken. Ook met genoeg realiteitszin. We noemen als
voorbeeld het besluit tot het van de paal halen van de verfoeide gele zakken dat op 1 november wordt uitgevoerd en de
voortvarende aanpak van de snel voor mekaar punten. Zo gaat het Machteldbeeld eindelijk terugkeren op het Marktplein
in ’s-Gravenzande. Daar was helaas een hoop tijd voor nodig! 
  
Wat staat het College te doen? Snel concrete plannen voor de bouw van veel starterswoningen. De zorg verbeteren en
geen wachtlijsten meer. Extra verpleeghuis- en revalidatiebedden voor onze inwoners snel realiseren. Maar ook in deze
tijd van energiecrisis zorgen voor onze inwoners en hen snel helpen onder meer met verduurzamen. Zorgen dat we als
bestuur dat dicht bij de burgers staat, oog hebben voor nieuwe noden die ontstaan en daar iets aan doen. Ook zaken
niet ingewikkelder maken dan nodig en daarmee niet alleen sneller maar ook effectiever en efficiënter werken. De wil van
de wethouders om dit ook echt te gaan doen bespeuren we zeker, al is het vaak lastig een jarenlang ingesleten
werkwijze om te buigen. Wel gaan bereiken uiteraard! 
  
Gelukkig worden in de begroting de woonlasten van onze inwoners niet verhoogd met meer dan de inflatie en zelfs met
minder: voor eigenaren ca. 0.5% verhoging en voor huurders zelfs een daling van 0.7%. 
  
Goede zaken zijn ook de extra sociale aandacht voor huishoudelijke hulp (tijd voor kopje koffie), een laagdrempelig
centraal loket voor hulpvragen in het sociaal domein zodat snel oplossingen op maat gegeven kunnen worden. Meer
geld en tijd naar beter groen in het bijzonder in onze dorpen met een groenfonds en betere aanpak van de openbare
ruimte en het maken in Westland van meer geschikte speel- en ontmoetingsplekken. Beter openbaar vervoer, de
wegeninfrastructuur aanpakken, verbeteren doorstroming en veiligheid op wegen en een betere dienstverlening vanuit
de gemeente. Alle gemeentenieuws weer in de krant. Daarnaast komen er meer en betere fietspaden, worden
plattelandswoningen ingevoerd, wordt de handhavingsstrategie aangepast en is nut en noodzaak daarbij leidend, wordt
gewerkt aan een Werkbedrijf voor beschutwerken in een kas, zijn er gratis energiescans voor inwoners en komen er (op
termijn) buurtbeheerders en extra BOA’s. Dit zijn enkele zaken die nieuw gerealiseerd gaan worden. Westland
Verstandig wil meer haast maken met een aantal zaken zoals de komst van buurtbeheerders. Die zijn nu snel nodig. 
  
Natuurlijk zitten er ook al veel lopende zaken in de pijplijn en moet snel tot aanpak worden overgegaan. Vindingrijkheid
en -als het niet anders kan- de bekende paden even los laten en dat om zaken snel voor elkaar krijgen, is één van de
motto’s van het coalitie actieprogramma en dat moet het College ook echt doen! 
  
Westland Verstandig betreurt het dat -volgens de begroting- “nieuw voor oud” pas tegen het einde van deze
bestuursperiode zal worden toegepast. Investeringen / uitgaven die geen nut en noodzaak (meer) hebben moeten nu
vervangen worden door uitgaven aan zaken die wel nuttig en nodig zijn. Jammer, gemiste kans want dit zou tot financieel
meer daadkracht in voor inwoners belangrijke zaken kunnen leiden. Westland Verstandig wenst wel dat bij de
Voorjaarsnota het College komt met plannen voor toepassing van “nieuw voor oud” waarbij ook de samenwerking met de



hele Raad gezocht wordt. Dat soort ingrepen moet -vanwege het mogelijke effect- een zo breed mogelijk draagvlak
hebben. 
  
Ook de kosten van externen rijzen in deze begroting weer de pan uit. Nu zonder stagnatie van zaken op korte termijn
helaas niet te veranderen. Er moet wel een plan komen hoe externen kunnen worden teruggedrongen en we verwachten
dat plan ook bij de Voorjaarsnota in juli 2023. Helaas was de tijd te krap om dit alles nu al voor elkaar te krijgen. 
  
Wel is Westland Verstandig blij met de nieuwe zaken die wel opgepakt worden zoals de verfoeide gele zakken van de
paal, eindelijk de terugkeer van het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ‘s-Gravenzande zo snel als benodigde
materialen geleverd kunnen worden, het zetten van de eerste stappen tot een beter groenonderhoud in Westland met
nog wel klachten maar veel minder dan voorheen, betere communicatie met onze inwoners over zaken die hen irriteren
of bezighouden, het ondersteunen van initiatieven van onze inwoners zoals plannen voor groepswonen. 
  
We hebben er vertrouwen in dat het College de juiste weg is ingeslagen. Nu nog snelheid maken en meer actie en zaken
realiseren.

Fractie en wethouders van Westland Verstandig druk bezocht bij spreekuur in Fata Morgana in
Monster 
Westland Verstandig blijft luisteren naar hetgeen onze inwoners bezighoudt op het gebied van gemeentelijk bestuur.
Goed luisteren en daarna -als dat mogelijk is- snelle doelgerichte actie. Ook goede ideeën van onze inwoners en



bedrijven zijn van harte welkom. Het gaat daarbij vaak niet om “wereldproblemen”, maar wel zaken waar inwoners mee
bezig zijn en die voor hen wel belangrijk zijn. 
Gelukkig was er een zeer goede opkomst. Met een kopje koffie of wat sterkers werden door fractieleden en de
wethouders heel wat zaken met inwoners uit Monster, Poeldijk en Ter Heijde besproken. Zoals gebruikelijk bij Westland
Verstandig wordt de nodige actie ondernomen. Terecht werden bekende zaken zoals slecht bereikbaar openbaar
vervoer, vreemde handhavingen, diverse niet correcte zaken in Ter Heijde, maar ook de mogelijke invulling van het
Blokker-pand, wens om het Watergat vrij van dure woningen te houden etc. aan de orde gesteld. Voor Westland
Verstandig een zeer goede middag en dit alles wordt vervolgd. Op 3 november 2022 tussen 15.30 uur en 17.30 uur is
het volgende spreekuur weer in Fata Morgana met fractie en wethouders. Daarbuiten is natuurlijk een ieder van harte
welkom in onze Burgerkantoren in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk waar ook de koffie klaar staat. We kunnen ook altijd
gebeld worden. 
 

Westland Verstandig bij optreden Jostiband in De Veiling in Poeldijk 
De Jostiband deed op 1 oktober 2022 Westland aan. Muzikanten met een beperking die er in slagen zeer goede muziek
te maken. Liedjes van André Hazes, Jan Smit, maar ook van Coldplay werden gespeeld. Een zeer enthousiast publiek
met veel bezoekers met een beperking, werd een fantastische middag geboden. Niet alleen werd geluisterd, maar er
werd ook volop gedanst. De grote zaal in De Veiling was vol. Westland Verstandig vindt dat dit soort activiteiten veel
vaker moeten worden gehouden en door de gemeente gefaciliteerd moeten worden. Dit is het geld meer dan waard!

Gravin Machteldbeeld hoort echt MIDDEN op het Marktplein. Echt geen tijd en kosten meer maken,
maar gewoon snel doen! 
Vaststaat inmiddels dat het bekende Gravin Machteldbeeld weer terugkomt op het Marktplein. Gravin Machteld gaf ‘s-
Gravenzande ca. 800 jaar geleden stadsrechten. Het beeld werd in 1995 -750 jaar stadsrechten- door de ‘s-
Gravenzandse bevolking geschonken aan de gemeente, die het plaatste op het Marktplein. Voor die plek werd het beeld
ook ontworpen. 
In 2017 werd het beeld weggehaald en verdween het naar de opslag op de gemeentewerf in Monster. Erger is dat de
grote sokkels waar heel veel basisschoolleerlingen hun handprint in plaatsten in 1995 en die als bankjes rond het beeld
gebruikt werden door de ’s-Gravenzanders, in 2017 in opdracht van het College kapotgeslagen werden. Natuurlijk zonde
en kapitaalvernietiging daar waar verwijdering gemakkelijk had gekund, wordt ons gezegd. Vervanging nu betekent een
extra kostenpost van € 31.000,--. Vandaar dat deze plek duurder is dan plaatsing elders zonder sokkel. 
Het CDA heeft helaas de afgelopen 4 jaar terugplaatsing tegengehouden. Gelukkig is dat niet meer mogelijk gezien het
grote verlies bij de laatste verkiezingen. Het CDA toont nu weer haar ware gezicht. Blijkbaar benadert ze zelf de BIZ ‘s-
Gravenzande en tracht ze een inmiddels genomen terugplaatsingsbesluit weer ter discussie te stellen en zelfs ongedaan
te maken. Triest als ze als reactie op de ‘s-Gravenzandse inspreker Arnold Beugelsdijk reageert met de stelling dat
“maar” 1.500 ‘s-Gravenzanders de terugplaatsingspetitie tekenden…. 
Westland Verstandig vindt dat genoeg zinloze tijd gestopt is in de beeldkwestie. De politiek en CDA moeten stoppen met
geneuzel en de echte actuele problemen beetpakken zoals de energieprijs voor inwoners en ondernemers, het
leegkomen van winkels in het centrum ‘s-Gravenzande etc. 
Westland Verstandig vindt wel dat terugkeer van het Gravin Machteldbeeld midden op het Markplein de aantrekkelijkheid
van het centrum zal vergroten en de rijke historie van de stad ‘s-Gravenzande door het beeld de verdiende aandacht
krijgt. Triest dat terugkeer zolang duurde omdat een politieke partij en haar wethouder dat 4 jaar tegenhielden. Gelukkig
liggen die tijden achter ons!



Westland Verstandig op bezoek bij de rolstoelhandballers van Quintus
Op zaterdag 24 september 2022 was Westland Verstandig op bezoek bij de rolstoelhandballers van Quintus, samen met
enkele andere raadsleden en de burgemeester en 3 wethouders. Gesproken werd over de G-sport en de positieve
invloed van deze sport. De G-sport verdient een goede ondersteuning vanuit de gemeente. Ook werd een potje G-
handbal gespeeld en werd het politieke team met 5-0 “ingemaakt”. Lastige sport vanuit een rolstoel. Chapeau voor de
Quintus G-sporters, die ons een lesje leerden. 
 

Westland Verstandig en het Platform Gehandicapten Westland hebben hun jaarlijkse ontmoeting:
“Kruip in de huid van” 
Na Corona kon het weer om het enkele jaren geleden opgestarte idee “Kruip in de huid van” weer op te pakken. Op
zondagmiddag 2 oktober werd weer bijgepraat met een hapje en een drankje door de fractie, bestuur en “onze” 2
wethouders en 11 vertegenwoordigers van het PGW. “Kruip in de huid van” betekent dat zowel de politiek als inwoners



met een beperking meer begrip voor elkaar krijgen. Dat betekent dat fractieleden een dagje meelopen met iemand met
een beperking. Als je in een rolstoel gaat zitten, dan zie je pas hoe lastig het is als stoepen etc. niet zijn aangepast. Dan
zie je ook hoe lastig het is als je visueel beperkt bent. Leden van PGW lopen ook mee met de fractie en zien dan ook
hoe politiek werkt en hoe die begaan is met hen. Een zeer zinvolle actie die ook leidt tot zeer korte lijnen bij vragen,
meldingen en ideeën. Wordt vervolgd.

Klok weer terug in Heenweg 
Al heel lang stond een klok bij Heenweg. Niet eens bekend hoe lang al! Die verdween plotsklaps in 2019, dus tijdens het
oude College. Uit Heenweg kwamen bij Westland Verstandig heel veel verzoeken binnen om terugplaatsing. Helaas
wilde het vorige College dat niet en was niet mogelijk. Reden voor opname in de snel voor mekaar puntenlijst van de
nieuwe coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD. 
Het College en wethouder Ferwerda voerden dat prima en snel uit. Vorige week werd de klok teruggezet. Wel een
nieuwe klok, want de oude was te veel beschadigd. Tja.. Westland Verstandig vindt dit voor de Heenweg een goede
zaak. Na aanleg glasvezel nu ook dit bereikt voor Heenweg.

Burgerkantoren Westland Verstandig geopend 
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 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.

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. 
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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. 

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 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.
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