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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.
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Fractie en wethouders van Westland Verstandig zijn voor ieder die dat wil te
spreken in Fata Morgana, Choorstraat 99 te Monster op donderdag 1 december
2022 tussen 15.30 uur en 17.30 uur 
Hebt u vragen, ideeën, klachten of adviezen of wilt u gewoon een praatje maken, komt u dan
even een kopje koffie of iets sterkers drinken in de Fata Morgana op 1 december a.s. Bekend is
dat we graag luisteren naar wat onze inwoners en ondernemers beweegt. We gaan ervan uit dat
wie goed luistert meer weet! 
 

Fractie Westland Verstandig gaat weer naar De Kreek in ‘s-Gravenzande met
een gezellige middag op zaterdag 17 december 2022 om 14.00 uur 



De fractieleden van Westland Verstandig organiseren op zaterdag 17 december a.s. weer een
leuke middag voor de bewoners en hun familie. De Westlandse zanger Uwe van der Laan die
nostalgische kerstliedjes zingt en het Westlandse Kassenbouwerskoor zorgen voor de muziek.
De fractieleden halen de bewoners op van hun kamers en ze worden getrakteerd op gebak,
koffie, advocaatjes met slagroom of iets anders. Zoals altijd zullen ook gesprekken gevoerd
worden met bewoners, familie, Kreekvrijwilligers en personeel. Goed om te weten wat daar leeft
en of we als politiek een bijdrage kunnen leveren.



Weer brunch voor inwoners op 1 januari 2023 om 12.00 uur in Marktplein 10 
‘s-Gravenzande 
DICHTBIJ JOU is de naam van onze Algemene Beschouwingen voor de plannen van het College
voor 2023 -2026. 
Westland Verstandig is van “niet lullen maar poetsen”. Vandaar de naam “Dichtbij jou”. Daarom
wil Westland Verstandig op de eerste dag van 2023 -1 januari dus- zoveel mogelijk inwoners van
Westland ontmoeten. Een traditie van vóór Corona zetten we voort. Ook onderlinge zeer leuke en
soms leerzame gesprekken werden toen gevoerd met en tussen de aanwezigen. Vandaar -nu het
weer kan- een nieuw initiatief. 
Tussen 12.00 uur en ca. 14.00 uur op 1 januari 2023 in Marktplein 10 een brunch met lekkere
hapjes en drankjes. Samen het glas heffen op het nieuwe jaar, samen met de fractie en onze
collegeleden. Alleen al het met elkaar zijn en het jaar goed beginnen maakt ons blij en kost u
uiteraard niets. Wel graag aanmelden via telefoon (06-53401068) of mail (info@duijsens.net) of
bezoek één van onze Burgerkantoren en geef u daar op.

Westland Verstandig: Wie luistert weet meer! Over de pumptrackbaan in 
‘s-Gravenzande 
“In ‘s-Gravenzande wel een pumptrackbaan, maar wel op goede plek”. Dit was de conclusie
zaterdag jl. van de inloop in ons Burgerkantoor aan het Marktplein. Bewoners van vooral de
Nerts, Bever, Merellaan, Fluwijn, Nachtegaallaan, Hermelijn kwamen of zonden een bericht of
belden ons. Eerder waren bij Westland Verstandig dus al vele schriftelijke reacties
binnengekomen, waarvan verreweg het merendeel tegen deze locatie zijn. De komst van een
pumptrackbaan wordt wel positief ontvangen, maar niet op deze plek. De bewoners verzamelden
vooraf al bijna 100 handtekeningen van buurtbewoners. In totaal meer dan 160 reacties uit de
buurt! 
  
Westland Verstandig zal de binnengekomen schriftelijke, mondelinge en telefonische reacties
aan het College aanbieden. Daartussen zitten ook enige positieve reacties (ca. 10 deels uit de
omgeving, maar vooral van elders) en ook die zullen aan het College gegeven worden. 
  
Tegen deze plek pleit:

Toegezegd werd tot en met begin 2022 door ONW (ontwikkelaar) dat hier een heel mooi
Waelbos op de hoek van Nieuwe Vaart / Rijnvaartweg zou komen en in 2019 hield een
ingehuurde boomexpert daar een zeer goed en aanstekelijk verhaal over in de Kiem. Alle



bewoners en kopers van woningen blij naar huis. Westland Verstandig was daar toen ook
bij en was zeer enthousiast over dit groene plan.
Daarna heeft ONW dat vaak herhaald en van de gedane beloften mochten de nieuwe
bewoners uitgaan. De bewoners behoefden dus geen bezwaar te hebben tegen het
kappen van het bestaande bos, want ze kregen er iets veel mooiers voor terug!
In coronatijd werd de komst van een “natuurlijke kinderspeeltuin” aangekondigd onderaan
de berg. Nog steeds ging het aangekondigde bos door en ONW zou daar voor zorgen.
Pas heel veel later werd plots “het besluit” van ONW van de komst van een
pumptrackbaan op de berg bekend gemaakt. ONW kwam daardoor haar toezegging niet
na en dat is zeker niet chique te noemen. ONW gaf aan dat de gemeente haar dat
opgedragen had. Westland Verstandig weet van dat alles niets!
Gelukkig is de baan nog niet definitief. Immers op 23 november 2022 gaf het College nog
aan de Raad door “op dit moment wordt daarom druk gewerkt aan het ontwerp van de
pumptrackbaan. Dat ontwerp moet nog wel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
gemeente”. Het College moet zich dus nog uitlaten over het plan.

Er zijn veel argumenten om de pumptrackbaan niet te plannen in deze woonwijk. Onder meer
wezen omwonenden op het navolgende:

De belofte om er een mooi bos van te maken wordt niet nagekomen. Triest dat nu flora en
fauna weer opgeofferd worden in een woonwijk waar groen al schaars is.
Kinderen tussen 0 en 10 jaar kunnen van deze baan geen gebruik maken, want de trap die
ze eerst op moeten gaan is echt onveilig en gevaarlijk.
De in- en uitgang door een woonwijk waarvan de wegen niet geschikt zijn voor deze extra
voorziening. Een andere uitweg zal niet mogelijk zijn.
Overlast en vooral de hoogte van de voormalige afvalberg die voor extra overlast voor de
buurt gaat zorgen.
De 5 extra parkeerplaatsen voor de pumptrackbaan zijn niet voldoende. De parkeerdruk
zal toenemen en dat is niet gewenst.
De aanwezigheid van de gasgestookte heel grote HVC-centrale direct naast de baan zal
tot een ongezonde situatie voor kinderen leiden op de pumptrackbaan vanwege de rook uit
de hoge schoorstenen. Zie de bijgevoegde foto.
Het is en blijft een afvalberg en de vraag is of de ophoging genoeg is om gevaar voor
gezondheid te voorkomen.
Een groot deel van de berg wordt geasfalteerd en de rust in het resterende stukje bos is er
niet.

Alles leidt er toe dat onder het mom van “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” dit plan
niet door moet gaan. Er is geen draagvlak! 
  
Westland Verstandig samen met enkele bewoners zullen dan ook de handtekeningen en
berichten de komende week gaan aanbieden aan de wethouder en hem verzoeken snel naar een
andere locatie om te zien en ONW direct te berichten met deze voorbereidingen te stoppen.
Anders zal Westland Verstandig in december een motie aan de Raad voorleggen. De Raad moet
zich dan maar uitspreken! 
  
Andere locaties zijn er in ‘s-Gravenzande of elders in Westland. Bij voorkeur natuurlijk bij
bestaande sportvoorzieningen waar wc en voorzieningen zijn en waar de toegang gemakkelijk is
en ook parkeren geregeld is. De planning daarvan hoeft niet lang te duren. Ook zou gedacht
kunnen worden aan het park langs de Rijnvaartweg of een plek elders in het plan Dijckerwaal.



Wellicht is er ook een goede plek bij de Snelbinder of op het perceel aan de Monnikenlaan bij de
Jeu de Boules. Die percelen zijn snel beschikbaar zodat verplaatsing niet al te veel oponthoud
geeft. 
 

Gemeente moet vangnet hebben om inwoners die door de energiecrisis en
hoge prijzen in problemen komen te helpen
Door de aanhoudende hoge prijzen van gas en licht, maar ook van andere zaken is te voorzien
dat Westlandse inwoners financieel in het nauw komen. Westland Verstandig vindt dat de
gemeente een actieve rol moet nemen. Als het nodig is, zal steun op een gemakkelijke manier
moeten kunnen worden aangevraagd. Zonder al te veel formaliteiten. 
 
Betere wegeninfrastructuur
Op onze Burgerkantoren komen steeds meer klachten / meldingen binnen over de niet
toereikende wegeninfrastructuur. Vaak krijgen we dan goede concrete verbeterplannen
aangereikt. Westland Verstandig vindt dat de gemeente met die plannen dan veel meer moet
doen dan tot nog toe werd gedaan. Hebt u ook goede ideeën, laat het ons dan weten en we
zullen het aankaarten. 
 
Eindelijk goedkope starters- en seniorenwoningen bouwen
Westland mag 1.500 starters- en seniorenwoningen bouwen. Dat dient de komende maanden
hoog op de politieke agenda te staan zodat begin 2023 de eerste woningen kunnen worden
opgeleverd. Snel en kordaat handelen is nodig.

Koningin Julianaweg moet echt verkeersveiliger gemaakt worden. Tweede
Berkenflat moet er echt snel komen 
De Koningin Julianaweg is na de opknapbeurt en andere inrichting niet veiliger geworden.
Gelukkig worden op korte termijn maatregelen genomen zoals het aantal
oversteekmogelijkheden beperken en de te handhaven oversteken veiliger maken. 
De 2e Berkenflat moet er snel komen. Een goed plan, snel bekijken wat de beste inpassing in de
buurt is en een gemeente in de meewerkstand. Nodig is dan wel een snelle verhuizing van de
WOS naar de Veiling in Poeldijk. Daarover is de meerderheid van de Raad het eens. Jammer en
ook triest is het dat CDA en LPF een kruistocht zijn gestart om de verhuizing van de WOS naar
de Veiling te dwarsbomen. Triest omdat zij daardoor de vlotte start van de 2e Berkenflat bewust
dwarsbomen. Westland Verstandig heeft al een dringend appèl op beide partijen gedaan om in
de “meewerkstand” te gaan en te stoppen met politieke spelletjes. Voor de WOS is helaas in
Westland geen andere passende locatie voorhanden dan de Veiling.

Centrum Monster nu echt op korte termijn aanpakken
De afgelopen jaren is veel aandacht en geld besteed aan de centra van Naaldwijk en ’s-
Gravenzande. Westland Verstandig vindt dat nu ook het centrum van Monster snel aangepakt
moet worden. We zullen het College verzoeken om nu snel tot actie te komen. We blijven ook
inzetten op een tweede ontsluiting van Duingeest en zullen daarvoor de Provincie gaan
benaderen. Een tweede uitweg op de provinciale Emmastraat moet toch kunnen. Wellicht tijdelijk
en op termijn via een uitweg ter hoogte van de rotonde die ook naar ‘s-Gravenzande leidt.

Westland Verstandig vindt dat op plekken in Westland waar overlast bestaat
door jongeren sneller en beter moet worden opgetreden 
Op een aantal plekken in onze dorpen is er al langer hinderlijk en overlastgevend gedrag door



jongeren. Genoemd kunnen worden overlast bij de Crocus / Gladiool, ‘s-Gravenzande Marktplein,
maar ook elders in Westland is er overlast. Vuurwerk, drugs, mensen lastig vallen, lawaai.
Inwoners voelen zich onveilig! Aanpak is echt nodig. Politie, BOA’s, Vitis-jongerenwerker en een
concrete aanpak. Gelukkig wordt nu ook ingezien dat de politie zichtbaarder moet zijn en
persoonlijk de betreffende jongeren aanspreekt thuis en preventieve maatregelen. De politie
heeft aangegeven zich met een basisteam de komende tijd te gaan inzetten om de
jeugdproblematiek aan te pakken. Wel blijft belangrijk dat u als inwoner meldingen blijft maken.
Immers zonder die meldingen kan niet opgetreden worden! Ook voor de komende jaarwisseling
zullen preventieve op de persoon gerichte acties worden ondernomen.

Westland Verstandig wil snelle acties en korte klappen. Zaken voor elkaar
krijgen. Beloften nakomen 
Ook nu we wethouders leveren in dit College blijven we vinden dat het gemeentebestuur
gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Goed en duidelijk communiceren met onze inwoners en
ondernemers. Zoeken naar snelle oplossingen en concrete zaken tot stand brengen. De
Westlandse vraagstukken dus vlot oplossen. De regeling om 1.500 goedkope starters- en
seniorenwoningen op korte termijn te gaan bouwen lost een deel van tekort aan goedkope huur-
en koopwoningenprobleem op. Maar er zijn natuurlijk nog meer uitdagingen, vooral nu in deze
onzekere tijd van energiecrisis en fors oplopende prijzen. Westland Verstandig heeft voor dat
laatste een aantal voorstellen en zij doet dat samen met GBW en VVD. 
Westland Verstandig wil ook dat het College van Burgemeester en Wethouders voor de inwoners
van Westland belangrijke zaken snel en zonder al te veel formele rompslomp tot stand brengt.
Alleen dat is een flinke breuk met hoe het voor maart 2022 ging. Westland Verstandig wilde een
kanteling en die is al duidelijk merkbaar: geen gele zakken meer, dossiers die al jaren veel tijd en
geld kosten op een voor onze inwoners / verenigingen goede wijze afmaken en snel het nodige
doen. Westland Verstandig wil alles nog sneller en daar zetten we op in. Dat geldt voor betere en
veiligere wegen / fietspaden / stoepen, maar ook voor betere zorg. Daarbij mag het niet uitmaken
of het om grote Westland brede zaken gaat of kleinere zaken die niet goed geregeld zijn, maar
waar inwoners wel “last” van hebben. Als volksvertegenwoordigers zijn we van de grote en kleine
zaken. U kunt ons daarover altijd benaderen telefonisch, per mail of bij onze Burgerkantoren. Wij
pakken het dan op!

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 donderdag 1 december a.s. 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.

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

mailto:info@duijsens.net
http://www.westlandverstandig.nl/


Onze vertegenwoordigers komen dan langs. 
 

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 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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