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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.

Extra spreekuur fractie en wethouders in Monster in Fata Morgana aan de
Choorstraat 99 (naast de kerk) op donderdag 3 november 2022 tussen 15.30
uur en 17.30 uur
De Westland Verstandig-Burgerkantoren in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk worden erg druk
bezocht op dit moment. Westland Verstandig wil daarom ook in de andere dorpen inwoners en
bedrijven in staat stellen een praatje te maken met de fractie en de wethouders Van der Stee en
/of Rombout. Nu in Monster!
Zijn er vragen bijv. over de gemeenteplannen voor 2023 of is er kritiek, zijn er goede ideeën of
kunnen zaken gemeld worden, kom dan langs. Westland Verstandig wil korte lijnen met onze
inwoners en doet dat door veel met inwoners te praten. Donderdag 3 november a.s. kan dat in
Monster in Fata Morgana vanaf 15.30 uur. Inwoners zijn uitgenodigd een lekker bakkie of iets
sterkers te komen nuttigen.

Westland Verstandig dient -ondersteund door GBW en VVD- een drietal
initiatiefvoorstellen in voor financiële ondersteuning bij
verduurzamingsactiviteiten inwoners / verenigingen 
Westland dient te zorgen dat inwoners in staat zijn ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk gas
en elektriciteit verbruiken. Dat betekent dat woningen onder meer beter geïsoleerd worden,
zonnepanelen geplaatst worden, anders beglaasd worden etc. De gemeente dient dit financieel
te ondersteunen. Om dat te doen gaat Westland Verstandig 3 initiatiefvoorstellen op 9 november
aan de Raad voorleggen. De gemeente kan zo haar inwoners te hulp schieten in de strijd tegen
de hoge energieprijzen. 
Allereerst een subsidiemogelijkheid als bijdrage in de kosten van energiemaatregelen aan
eigenaren en huurders van Westlandse woningen. € 2.500,-- per woning met een maximum voor
heel Westland in 2023 van € 1.000.000,--. Dus 400 Westlanders kunnen gebruik maken van deze
regeling. 
Daarnaast een mogelijkheid voor eigenaren van woningen om geld te lenen. Ook wordt geregeld
de lening voor eigenaren die hun woning levensbestendig willen maken en terug te betalen bij
verkoop. Een maximum van alle aanvragen in 2023 van € 500.000,--. 
Tenslotte een leningsmogelijkheid voor Westlandse verenigingen, maatschappelijke instellingen
voor maatregelen aan hun pand. In 2023 een maximum van alle leningen van € 500.000,--. 
Totaal in 2023 € 2 miljoen te dekken uit de algemene reserve die weer extra gevoed wordt door
het voorlopige positieve resultaat 2022. Westland Verstandig nodigt de oppositiepartijen uit om
eventueel met verbetervoorstellen te komen om voor onze inwoners / verenigingen een zo goed
mogelijke regeling te krijgen.

Voortdurend werken aan een beter Westland op alle gebieden. Het
gemeentebestuur is er voor onze inwoners!
Westland Verstandig wil met snelle concrete acties vanuit het gemeentebestuur bereiken dat
grote en kleine vraagstukken snel worden aangepakt. Onze inwoners, bedrijven en verenigingen
moeten daar baat bij hebben. Een pragmatische aanpak met het accent op echt iets snel
realiseren. Dat is ook al neergelegd in onze 183-puntenlijst van het actieprogramma voor de
komende 4 jaren. Wilt u dat ontvangen, bezoek dan één van onze Burgerkantoren of vraag om
toezending. Dat betekent wel dat Bestuur en ambtenaren de focus moeten leggen op de
uitvoering. Dus geen geld- en tijdverslindende visies, onderzoeken, beleidsnota’s meer, maar
concrete zaken voor elkaar krijgen. Dat kunnen grote en ingrijpende zaken zijn, zoals de gele



zakken afschaffen per 1 november, tot zaken als terugplaatsen klok bij de Heenweg en
terugplaatsing Machteldbeeld op Marktplein ’s-Gravenzande. Van vlot realiseren starters-,
spoedzoekers- en seniorenwoningen tot snel realiseren 80 extra verzorgingsbedden. Meer en
beter groen door concrete acties! Daar wordt nu druk aan gewerkt! 
Daarnaast moet de gemeente extra aandacht geven aan de energiecrisis die ons allen treft. Ook
zorgen dat meldingen door onze inwoners en ondernemers snel worden opgepakt zodat onze
inwoners weer het gevoel terugkrijgen dat de gemeente er voor hen is! Dat is wat Westland
Verstandig wil bereiken en dat gaat ons lukken!

Onderhoud openbaar groen al duidelijk verbeterd
Op het gebied van het beheer en onderhoud van het openbare groen zijn er al goede slagen
gemaakt. In ieder geval wordt kort op de bal gespeeld bij klachten en meldingen van onze
inwoners. Het College en met name wethouder Ferwerda, werkt op dat punt prima, alhoewel er
nog wat slagen te maken zijn. Westland Verstandig hoort goede berichten van onze inwoners!
Wel is daarmee bevestigd dat het niet zozeer ligt aan het afgesproken niveau van onderhoud



(matig, voldoende, goed etc.), maar het meer aan komt op de juiste focus, goed aansturen van
de 5 aanneembedrijven en als er toch iets mis is (waar gewerkt wordt vallen spaanders…) snel
corrigeren. Onze inwoners merken dat ook al. 
Het College dient nog een verdere verbeterslag te maken. Ook oppassen in de winter en het
voorjaar voor een nieuwe kaalslag, zoals vaak een klacht was bij het vorige College. Hoe gaat
het College dat voorkomen? Wellicht ook goed om de omwonenden vooraf te berichten als op
het vlak van groen een grote wijziging optreedt in de buurt. Ook wellicht een goed moment om na
te gaan of de inwoners van een buurt / straat zaken zelf willen aanpakken middels een
burgerinitiatief dat door de gemeente gefaciliteerd wordt.

Westland Verstandig op bezoek bij de noodbestuurderspost aan de
Oudelandstraat 27 in ‘s-Gravenzande. Erfgoed met een mooie kans voor de
gemeente Westland
Bijna niemand is bekend met het stukje erfgoed wat zich bevindt aan de Oudelandstraat 27 in ‘s-
Gravenzande onder de gymzaal. In 1968 gebouwd voor de eventuele gevaren van de Koude
Oorlog. Mogelijk een derde Wereldoorlog dreigde toen, bij de Koreaanse oorlog, de Hongaarse
Opstand en de Cubacrisis. 
Ook in ‘s-Gravenzande werd daarop ingespeeld om bij oorlog in ieder geval de bestuurders hun
werk te kunnen laten doen. Dat waren andere tijden blijkbaar. Een schuilkelder/ bunker dus met
een heuse “burgemeesterskamer” met een zeer inventieve telefooncentrale, die er nog is. 
In het weekend van 22 en 23 oktober werd de bunker voor even geopend door enthousiaste
vrijwilligers. Zij kregen de sleutel van wethouder Rombout en ook burgemeester Arends was
enthousiast. 
De schuilkelder / bunker staat al jaren ongebruikt leeg en dat is natuurlijk zonde. De vrijwilligers
zouden gaarne zien dat het beheer van de bunker / schuilkelder aan een stichting wordt
overgelaten en dat ze met beschikbare subsidie van de Provincie en Rijk dit Koude Oorlog-
erfgoed kunnen behouden en inrichten. De landelijke Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog is
bereid de bunker in te richten en van zaken te voorzien die uit andere bunkers komen. 
Reden voor de fractie van Westland Verstandig om op bezoek te gaan. Direct waren we
enthousiast. Zonder direct geld te moeten ophoesten als gemeente kunnen we zo maar een stuk
erfgoed toevoegen aan het schaarse aantal in onze gemeente. 
Westland Verstandig zal een motie aan de Raad voorleggen op 9 november 2022 om het beheer
van deze ongebruikte bunker aan een stichting te geven om zo het publiek het verhaal van deze
periode in de historie te vertellen. Ook bekendheid met onze geschiedenis is altijd goed.
Openstelling voor het publiek een groot aantal keren per jaar draagt daaraan bij. Dat willen we
bereiken! 
 



De laatste ronde van de gele zakken. Verkiezingsbelofte Westland Verstandig
wordt ingelost per 1 november
Per 1 november is het dan zover. De ringen worden verwijderd van de lantaarnpalen en dus geen
gele zakken meer in ons straatbeeld. Alles weer in 1 bak, die 1 keer in de 14 dagen wordt
geleegd. HVC die het afval voor de gemeente verwerkt, zal al het aangeleverde afval machinaal
gaan scheiden. Dus 100%. De resultaten van een dergelijke scheiding zijn veel beter dan het zelf
laten doen door de inwoners. 



Ook goed nieuws is dat de afvalstoffenheffing in 2023 niet omhoog hoeft. De kosten van de
“omschakeling” zijn ca. € 400.000,--. Daarin zijn begrepen de kosten weghalen
lantaarnpaalringen. Daarin zitten ook kosten extra ophaalrondes vanaf aantreden nieuwe College
tot 1 november 2022 om de “puinzooi” in de hand te houden. Daarin zitten ook de kosten van ca.
46.000 brieven aan onze inwoners en andere bekendmakingen. Daarin zit ook de tijd van onze
medewerkers en ook de extra kosten voor het ophalen 1 keer in de 14 dagen. 
Westland verstandig hoopt dat hiermee weer rust komt in het afvaldossier.

Westland Verstandig bezorgt bewoners van De Kreek een leuke middag



In een bomvolle zaal werd de bewoners van De Kreek een leuke middag bezorgd. Onze fractie
en wethouders haalden de bewoners van hun kamer. Na gebak het Kassenbouwerskoor en Koos
Janssen, die ruim 2 uur zongen. Onze mensen zorgden voor de gebruikelijke advocaatjes met
slagroom. De volle zaal was zeer enthousiast. Ook werden goede gesprekken gevoerd over de
zorg, over wat goed is en ook wat om verbetering vraagt! 
Westland Verstandig zal voor het einde van het jaar nog een keer een dergelijke middag in onze
verpleeghuizen organiseren. Erg goed ook voor de onderlinge band.

De Koningin Julianaweg wordt op dit moment gerenoveerd en aangepast
Op deze weg staan in de oude situatie de auto’s in daarvoor geschikte ruimtes aan de
rechterzijde geparkeerd. Naast de parkeerplaatsen is in rood asfalt een baan voor fietsers
aangelegd. Het plan is om de situatie van de parkeerplaatsen om te draaien. Daar waar nu de
parkeerplaatsen zijn wordt een fietsstrook en langs de rijbaan worden parkeerplaatsen
gerealiseerd. 
De huidige situatie heeft de afgelopen jaren niet geleid tot ernstige aanrijdingen waarbij fietsers
betrokken zijn geraakt. 
Tijdens de rijopleiding wordt aankomende bestuurders geleerd op welke manier er veilig
uitgestapt kan worden met het oog op achteropkomend verkeer, met name fietsers, scooters en
andere voertuigen. Nu wordt de situatie omgedraaid en gaan passagiers van auto’s uitstappen
aan de zijde waar fietsers en scooters langs gaan komen. In onze beleving een onveilige situatie,
omdat passagiers veel minder alert zijn op achterop komen van verkeer. Daarnaast moeten
automobilisten altijd de fietsstrook oversteken om de auto te bereiken. Gevreesd moet worden
voor ernstige ongelukken. Dit is geen goede wijziging. 
Ook op de Oudelandstraat zou deze “constructie” gaan komen. Niet doen lijkt ons. Geen
verbetering, maar verslechtering voor wat betreft veiligheid!

Twee moties van Westland Verstandig aangenomen over 2e uitweg Duingeest
en vergroening, afsluiting op zomerse dagen voor verkeer van buiten en
beveiligde mogelijkheid van fietsen stallen 



Op 19 oktober nam de Raad twee initiatieven van Westland Verstandig aan voor Monster en Ter
Heijde. 
Duingeest is maar aan 1 kant ontsloten en dat wordt als onveilig gezien door veel bewoners van
die wijk. Dat moet veranderen. Vandaar onze motie. We weten dat de Provincie tegenwerkt, maar
dat moet worden opgelost. Wordt vervolgd. 
Voor Ter Heijde werden een aantal zaken geregeld die een betere leefomgeving opleveren: meer
en beter groen, beveiligde fietsenstalling, het vrijhouden en verfraaien kerkplein, autoluw op
zomerse dagen etc.

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.
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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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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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