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Kerst- en Oud en Nieuw Editie

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.
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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.



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 gaat in 2023 “4 kwartalenoverleggen” voeren met
verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen,
belangengroepen zoals Seniorenraad, Platform Gehandicapten Westland, KBO-
PCOB, Alzheimer, Oogcafé etc.
Ondernemers en inwoners zijn natuurlijk iedere dag welkom op één van onze Burgerkantoren. In
Monster hadden we al geregeld een inloopmiddag. In 2023 gaan we dat ook doen in Wateringen
en De Lier. We geven daarmee echt inhoud aan “WESTLAND VERSTANDIG, ALTIJD
DICHTBIJ”.
Daarnaast gaat Westland Verstandig in 2023 het “4 kwartalenoverleg” invoeren. Eens in het
kwartaal in gesprek gaan met organisaties / verenigingen. Westland Verstandig merkt dat bij veel
organisaties/ verenigingen / belangenbehartigers en de betrokken vrijwilligers grote behoefte is
om korte lijnen te hebben naar het gemeentebestuur. Zij willen hun ideeën inbrengen en
bespreken om een nog beter Westland te krijgen. Zij zijn vaak de ervaringsdeskundige met grote
kennis van wat in hun achterban leeft en verdienen grote waardering en respect. Ook zaken aan
de orde stellen die nog niet goed verlopen in Westland en waar verbeteringen mogelijk zijn.
Daaraan kan nog worden toegevoegd het bespreken van de organisatie bezighoudende actuele
zaken en het geven van informatie over en weer. Voor organisaties ook belangrijk om bijtijds
ontwikkelingen te vernemen om zo hun achterban goed te kunnen informeren. Voor Westland
Verstandig is belangrijk om aan de gevoerde gesprekken een goed vervolg te geven. Als
raadsfractie kunnen we zaken aankaarten bij het College.
Ook vindt Westland Verstandig dat de wethouders uit het College eveneens korte lijnen moeten



houden met de organisaties en hen is verzocht eveneens 1 keer per kwartaal een dergelijk
overleg te voeren.
Westland Verstandig zal haar bekende organisaties / verenigingen / belangenorganisaties
uitnodigen. Bent u betrokken bij een vereniging / maatschappelijke instelling /
belangenorganisatie en wilt u ook deelnemen aan het 4 kwartalenoverleg, laat ons dat dan
weten: tel. 06-53401068 of per mail op info@duijsens.net.
 

Westland Verstandig teleurgesteld en woest over verantwoordelijk wethouder
Varekamp en College over besluit arbeidsmigrantenhuisvesting De Lier
In het coalitieakkoord werd aangegeven dat een ander beleid komt op het vlak van
arbeidsmigrantenhuisvesting. Het vorige College gaf een vergunning voor ca. 800
arbeidsmigranten voor een locatie in De Lier. Eerder werd de plek nog afgekeurd door hetzelfde
College. Na bezwaar oordeelde de bezwaarschriftencommissie dat een deel van de bezwaren
gegrond was. Je zou dan denken dat het College vervolgens het vergunningsbesluit
heroverweegt. Zonder dat kenbaar te maken laat het College door een externe een “tegen-
advies” uitbrengen, waardoor de weg vrij gemaakt wordt voor ongegrondverklaring van de
bezwaren. Niet chique en eigenlijk ook niet goed. Het besluit was en is nog steeds gebrekkig. Het
coalitieakkoord wordt niet nagekomen.
Westland Verstandig blijft tegen huisvesting van zo veel arbeidsmigranten op die plek in De Lier
en wil het andere beleid (2 grote locaties en huisvesting op de bedrijven) snel uitgevoerd zien
worden.
Helaas is het slechte besluit niet meer terug te draaien. Welk staartje dit alles krijgt, volgt nog.
In ieder geval zal dit besluit voorlopig geen enkel bed opleveren. Daartegen zal ongetwijfeld
beroep bij Rechtbank en daarna Raad van State worden ingesteld en die procesgangen duren
meerdere jaren. Dus echt versnellend werkt het collegebesluit ook al niet! Westland Verstandig
hoopt dat de rechter dit foute collegebesluit zal corrigeren. Jammer wel weer van het geld en de
tijd die met deze nutteloze actie gemoeid zijn. Niet onze keus dus.

Voortzetting exploitatie Noviteit op huidige wijze na 1 januari 2023
Op verzoek van Westland Verstandig is er duidelijkheid gegeven over de Noviteit in Monster. Na
de contractsbeëindiging door de Stichting was er behoefte aan informatie bij de huidige
gebruikers. Die is er. Voorlopig wordt doorgegaan op de huidige wijze en de gebruikers hoeven
zich dus geen zorgen te maken, in ieder geval niet op de korte termijn.
 

Westland Verstandig maakt rondtoer en schouw langs onze algemene
begraafplaatsen en aula’s in Wateringen, ‘s-Gravenzande (Beukenhage),
Monster (Molenlande), Naaldwijk, De Lier en Maasdijk op zaterdag 14 januari
2023 vanaf 9.00 uur. Gaat u mee?
Westland Verstandig krijgt een toenemend aantal vragen over onze begraafplaatsen. Vragen

mailto:info@duijsens.net


over onderhoud, tarieven, andere opzet qua organisatie, inzet vrijwilligers, kosten, voorzieningen,
ruimingen etc. Daarom heeft Westland Verstandig het plan om op zaterdag 14 januari 2023 alle
Westlandse begraafplaatsen te bezoeken en te bezien wat er nodig is. Ook heeft Westland
Verstandig het College verzocht een informatieavond te houden over de tarieven voor graven,
verlengingen grafrechten, wijzigingen en verdere mogelijkheden voor familiegraven, waarnaar
behoefte is.
We zijn om 9.00 uur in Wateringen, om 10.00 uur in ’s-Gravenzande, om 11.00 uur in Monster,
om 12.00 uur in Naaldwijk, om 13.00 uur in De Lier en om 14.00 uur in Maasdijk waar we om
15.00 uur afsluiten.
Wilt u meedoen laat het ons tijdig weten. Dan kunnen we uw opmerkingen meenemen. Wilt u op-
of aanmerkingen maken of heeft u verbeter ideeën laat het ons weten vooraf per mail
(info@duijsens.net of per telefoon 06-53401068).

Westland Verstandig wil geen politieke spelletjes rondom snelle komst “2e
Berkenflat” in ‘s-Gravenzande
Zelfstandig wonen voor een acceptabel huurbedrag voor senioren, zorg op maat, 24/7 beheer en
gezamenlijke recreatieruimte: dat is de opzet van de 2e Berkenflat. Snelle realisatie is gewenst
en staat ook in het coalitie actieprogramma. Het terrein van de Brug is al beschikbaar en ook met
Okido worden afrondende gesprekken gevoerd over een tijdelijke verhuizing en terugkeer in de
2e Berkenflat na de bouw. De WOS moet ook nog verhuizen uit het huidige van de gemeente
gehuurde pand. Mogelijke verhuizing naar de Veiling in Poeldijk heeft al eerder gespeeld en ging
toen niet door omdat allerlei zaken te ingewikkeld gemaakt werden. Nu deze snelle verhuizing
weer bekeken wordt, starten een aantal politieke partijen acties op om die overgang te
dwarsbomen. Zij verspreiden nepnieuws door allerlei bedragen de wereld in te slingeren die niet
juist zijn. Zij geven ook voeding aan het verzet door het stichtingsbestuur van de Veiling. Zij
dreigen ook het eventueel benodigde krediet voor de verhuizing niet te geven. Door dit politieke
spel dreigt helaas stagnatie. Nog steeds is de overgang naar de Veiling in beeld, maar wordt
lastig gemaakt door deze tegenwerkingen.
Natuurlijk zijn ook andere plekken voor de WOS in Westland voor Westland Verstandig
bespreekbaar, als het maar snel duidelijk is en de WOS de locatie ziet zitten. De Veiling werd
eerder verkozen omdat daarvoor bij de WOS al hele uitgewerkte plannen lagen en het een
verstevigde basis zou leggen onder de exploitatie van de Veiling. De verwachting bestaat bij
voldoende medewerking, dat de verhuizing dan snel kan verlopen. Daar geloven we nog steeds
in!
Maar natuurlijk kan de WOS ook naar een andere locatie als dat maar snel kan plaatsvinden.
Overgang naar de Veiling is dus geen doel op zichzelf voor Westland Verstandig. Ook dat willen
andere politieke partijen een ieder doen geloven.
Wellicht bij of in de Horti Campus, wellicht voorlopig in portocabines op het Horti Campus-terrein
en mogelijk weer terug naar ‘s-Gravenzande in de 2e Berkenflat, wellicht in het zalencomplex bij
het zwembad, wellicht naar de oude veiling in Poeldijk of wellicht in één van de vele leegstaande
kantoren in Westland of wellicht in de Noviteit in Monster.
Het gaat erom een snelle oplossing te vinden, een oplossing die de vaart erin houdt. Dat laatste
is leidend. Bij aanpak van de realisering van dit soort voor Westlandse senioren zo belangrijke
voorzieningen passen geen politieke spelletjes, maar wel het zoeken naar en vinden van snelle
oplossingen en doorbraken. Dat is wat Westland Verstandig bepleit en vooral zoeken naar een
gezamenlijk draagvlak met als resultaat in 2023 de start van de bouw van de 2e Berkenflat. De
oproep aan de andere partijen is om even het politieke spel te vergeten en snel resultaat voorop
te stellen en samen daarbij op te trekken.
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Westland Verstandig gaat de bewoners van de Albert Schweitzerlaan in
‘s-Gravenzande vragen hun mening te geven over de inrichting middenberm
van hun straat
Bij onze Burgerkantoren komen met een grote regelmaat wensen binnen van bewoners over de
inrichting van de Albert Schweitzerlaan. Meerdere malen verzocht Westland Verstandig het
College om aanpassing, omdat bewoners dat willen.
Recent vroegen we nog om de “neuten” oftewel de betonnen stenen weg te halen waarvan er
honderden liggen direct naast de trottoirbanden. Die liggen daar om het rijden over de groene
middenberm te voorkomen. Bewoners die ons benaderen ergeren zich aan die stenen en vinden
die onveilig of ontsierend. In andere straten liggen die niet op de middenberm. Het College geeft
aan dat haar geen wensen / meldingen bekend zijn. Reden voor Westland Verstandig om de
bewoners incl. de eerste 4 woningen van de zijstraten om hun mening te vragen. In de week van
12 december zullen we brieven in de bus doen om te achterhalen wat de bewoners willen.
Uiteraard kan ook per mail (info@duijsens.net) of telefonisch (06-53401068) bericht gegeven
worden. Daarna bekijken we wat we verder gaan doen!
 

Plan Kerklaan door Rechtbank afgekeurd: te hoog, te massaal en te veel
inbreuk op goede leefomgeving
Westland Verstandig geeft steeds aan dat woningbouw in onze dorpen op vrijkomende percelen
een zeer goede zaak is. Wel moet dan bekeken worden hoe de vrijgevallen plek moet worden
opgevuld. Het moet passen en er moet draagvlak in de directe omgeving zijn. Als geen goede
invulling plaatsvindt, dan zullen vele bezwaren gemaakt worden en dat leidt tot oponthoud van
heel veel jaren. Beter iets minder woningen maar wel snel, dan iets meer woningen maar dan
nooit of pas na heel lange strijd. Wellicht goed voor de beurs van de projectontwikkelaar maar
slecht voor de omwonenden die gedwongen worden tot actie.
Vorige week zagen we daar weer een voorbeeld van. Het bouwplan aan de Kerklaan in
Wateringen -de plek van de voormalige BMW-garage- werd door de Rechtbank volledig
afgekeurd: te hoog, te massaal, te veel hinder en een te grote aanslag op de leefomgeving. Dat
betekent -na 4 jaar- einde plan en opnieuw starten met een plan wat wel voldoet. Westland
Verstandig was destijds tegen dit plan om exact dezelfde redenen: te hoog, te massaal en te veel
hinder en niet passend in de omgeving. De overige partijen konden zich wel verenigen met het



plan en volgden het toenmalige College. 4 verloren jaren en jammer voor onze woningzoekende
inwoners. Hier moeten we een les uit leren voor de toekomst.
 

Per 1 december 2022 subsidiemogelijkheden voor isolatiemaatregelen,
energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen aan woningen
Westland Verstandig met de coalitiefracties GBW en VVD, gesteund door een raadsmeerderheid,
heeft het mogelijk gemaakt dat per 1 december eigenaren en huurders een gemeentelijke
subsidie kunnen krijgen voor duurzame maatregelen aan eigen- of huurwoning. Daarvoor wordt
€ 2 miljoen uitgetrokken. In deze tijd van energie- en inflatiecrisis goed voor onze inwoners, die
de energiekosten willen terugdringen.
Op een eenvoudige wijze kan het aangevraagd worden. U kunt de regelingen op onze site maar
ook natuurlijk op de gemeentesite bekijken. Koopt u isolatiemateriaal voor gevel, bodem, vloer of
dak, schaft u zonnepanelen aan, koopt u HR++ glas, dan kunt u subsidie vragen. Maar ook voor
aankoop zonnepanelen, het verwijderen van verhard oppervlak, afkoppelen hemelwaterafvoer,
aanbrengen van groen dak kunt u subsidie aanvragen. Vraagt u het snel aan, want als het
bedrag van 2 maal € 1 miljoen op is, dan eindigt de subsidiemogelijkheid. Mocht dat het geval
zijn, dan zal Westland Verstandig wel voorstellen om extra geld beschikbaar te stellen, maar daar
zal dan wel de meerderheid van de Raad in mee moeten gaan.
 

Motie Westland Verstandig aangenomen voor gelijke regels voor zonnepanelen
op Westlandse huurwoningen van onze woningcorporaties
In Westland zijn er ongeveer 10.000 woningen die onze inwoners huren van onze
woningcorporaties. Om de energiekosten te verlagen is het verstandig om de woningen -als dat
kan- te voorzien van zonnepanelen. Ook de woningcorporaties willen dat. Helaas zijn de
bedachte spelregels voor de verschillende corporaties anders en wat erger is, de financiële
voordelen komen vaak niet, althans niet genoeg, bij de huurders. Alle corporaties laten de
huurders anders “meeprofiteren” van de voordelen. Bij enkele corporaties leiden zonnepanelen
niet echt tot verlaging van de woonlasten. Dat deugt natuurlijk niet en moet anders. Ook zijn niet
alle corporaties echt actief om zonnepanelen geplaatst te krijgen. Ook dat zou anders moeten.
Westland Verstandig vindt dat de corporaties niet alleen actiever moeten zijn, maar ook dat de
zonnepaneelvoordelen meer aan de huurders moeten toekomen. De doorbelastmethode van
Wonen Midden-Delfland (met woningen in Maasdijk) is voor de huurders het voordeligst:
huurders betalen per paneel € 2,50 en dat bedrag wordt onderdeel van de servicekosten en de
besparing is voor de huurder. Staedion doet het nog voor minder: € 2,-- per zonnepaneel. Dat
betekent een aanzienlijke verlaging van de woonlasten.
Westland Verstandig heeft het College van Burgemeester en Wethouders verzocht met de
Westlandse woningcorporaties afspraken te maken over plaatsing van zonnepanelen en de
doorbelasting aan hun huurders. Als dat niet lukt, dan bezien hoe dat kan worden afgedwongen.
Zeker in deze tijd is het belangrijk dat de woonlasten verlaagd worden voor de huurders.

Motie Antennebeleid Westland
 
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 25 januari 2023.
 
Overwegende:
 



In Westland een deugdelijk antennebeleid ontbreekt, waardoor in feite overal door de grote
telecombedrijven masten / antennes kunnen worden geplaatst omdat praktisch nimmer
een omgevingsvergunningseis geldt;
In Westland ook geen beleid is voor de plaatsing van zgn. small cells (draadloos
toegangspunt met klein bereik) op bijvoorbeeld straatmeubilair zoals lantaarnpalen;
In een convenant tussen Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten, KPN, Vodafone en T-
Mobile afspraken gemaakt werden, waarin ook een gemeentelijk plaatsingsplan geregeld
werd;
Voorzover bekend Westland ook een dergelijk plaatsingsplan niet heeft gemaakt;
Bekend is dat een antennestroom omzet in een radiogolf een elektromagnetische straling
meebrengt. Die straling kan de gezondheid schaden;
Wetenschappers en gezondheidsexperts het niet eens zijn over de gevolgen van straling,
die na invoering van 5G fors toenam;
Onderzoek van het RIVM -in opdracht van het Agentschap Telecombedrijven- uit 2020
uitwees dat er geen gezondheidseffecten zijn aan de huidige straling, ook niet na invoering
5G;
Andere onderzoeken een tegengesteld resultaat opleverden en met name verband leggen
tussen kinderleukemie en de magnetische stralingen. Antennes zullen dus geplaatst
moeten worden ver weg van plekken waar kinderen langdurig zijn, zoals scholen,
woningen, kinderopvang etc.;
Voorts RIVM-onderzoeken en in het verlengde daarvan standpunten van de
Gezondheidsraad, na verloop van jaren nog wel eens veranderen. Recente voorbeelden
spreken voor zich! Er is nog (te) weinig bekend over de gezondheidszorgeffecten van
straling;
Daar waar de gezondheid van onze inwoners (mogelijk) in gedrang is, duidelijk beleid
nodig is voor de plek waar antennes en small cells geplaatst mogen worden;
Een antennebeleid ook gewenst is voor een beter leefmilieu en veiligheid in Westland;
Voorts het wenselijk lijkt om de Raad en onze inwoners meer bewust te maken van de
hiervoor genoemde eventuele gezondheidsrisico's, maar ook van mogelijke andere
gevolgen, zoals dataverzameling en -opslag en eventuele gevolgen daarvan;

 
Verzoekt het College:
 

1. Een antennebeleid en ook een small cells-beleid op te stellen voor Westland waaraan
plaatsingen getoetst worden en waarbij de gezondheid van onze inwoners voorop staat en
onzekerheid over de risico’s mee worden genomen.

2. Voorafgaande aan het invoeren van het beleid onder 1 een openbare
raadsinformatieavond te organiseren over de inhoud van het beleid en daarin het
bewustzijn over de hiervoor genoemde (mogelijke) gevolgen bij raadsleden en bij onze
inwoners te vergroten.

 En gaat over tot de orde van de dag.
 

Reacties van inwoners op eerdere WV-berichten

"Hoera, hoera. Het is niet te geloven maar na 14 maanden klagen zijn toch de paden in het
Julianapark hersteld. Wat een verademing, grote klasse, bedankt voor de gedane moeite."



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Wij bedanken Westland Verstandig voor hun inzet aangaande de Glasvezelkabelaanleg in ons
Westland. Wij werden/worden nog steeds dagelijks geconfronteerd met een verouderd en
storingsgevoelig systeem."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Graag wil ik mijn zorgen uitten over de aankomende jaarwisseling. Vorig jaar is het tollenspark in
‘s-Gravenzande compleet vernield. Een park waar onze kinderen graag spelen lag bezaaid met
glas van kapotte bierflessen en het asfalt van het basketbalveld was gesmolten en bezaaid met
olievlekken. Begin dit jaar heb ik de gemeente hierover aangeschreven echter kwam er nooit een
reactie. Nu de 31 december nader komt spelen de zorgen weer op in de buurt. Relschoppers die
niet uit de buurt komen komen, komen die weer ons mooie speelpark vergallen? Als trouwe
stemmer hoop ik dat u op maatregelen aanstuurt. (Camera’s plaatsen en de kooi afsluiten)
afwachtend op uw antwoord verblijf ik."

Reactie WV:
" Goedemiddag ; uw mail gelezen en ik pak uiteraard op ; ik zal de burgemeester vragen hier
bijzondere maatregelen te nemen ; wilt u een keer praten dan hoor ik wel en maken we snel een
afspraak."

Reactie inwoner:
"Hartelijk dank voor de snelle reactie. Fijn dat u het oppakt."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"In  de krant gelezen: reconstructie Julianaweg en nog onveilige situaties. Ook, dat er al
maatregelen worden genomen om onveilige situaties aan te pakken. Toch wil ik het volgende
onder de aandacht brengen om bij opheffen onveilige situaties het volgende te verbeteren:
tegenover de Kiem, waar de winkels zijn, is een gevaarlijke situatie.
Daar gaan echt ongelukken gebeuren! De auto's die geparkeerd staan belemmeren het zicht op
de nieuwe situatie, dat er achter opeens een fietspad ligt. Als je dus links, of rechtsom de straat
wil inrijden, zie je niet dat er opeens een fietspad is (ik rij dit al jaren en het was voorheen niet
zo). Er staat geen waarschuwingsbord. Ik schrok toen ik linksaf ging. Het is ook een zeer hoge
drempel, dus moet je gas terug nemen, anders is de onderkant van je auto geschaafd."
    

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.



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 

Copyright © 2022 WestlandVerstandig, All rights reserved.

Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails?
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.
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