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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.
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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.

Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig
 
Westland Verstandig wenst alle Westlandse inwoners een fijn, gelukkig en
gezond 2023 toe!
Veranderen, dat willen, moeten en kunnen we in 2023!
 
Een nieuw jaar start altijd met goede voornemens.
Dat geldt zeker voor Westland Verstandig. We noemen 2 voornemens waar we direct in januari
mee aan de slag gaan:
 

1. In Westland is de inzet van vrijwilligers fenomenaal. Zonder die vrijwilligers zou Westland
er heel anders uitzien. Zeker met de verdere vergrijzing moet de Gemeente alle
vrijwilligers koesteren. Niet alleen met woorden, maar ook met verdere ondersteuning. Een
blijk van waardering is belangrijk.
Te vaak hoort Westland Verstandig dat verzoeken om financiële bijdragen van
vrijwilligersorganisaties niet “passen binnen de randvoorwaarden van subsidieregelingen”.
Dat moet veranderen vindt Westland Verstandig. Daarom komt zij begin 2023 met het
initiatief tot het invoeren van een Westlandse Waarderingssubsidie. Dit is een eenjarige /
incidentele of een meerjarige/ structurele bijdrage vanuit de Gemeente aan een bepaalde
activiteit, vrijwilligersorganisatie, verenigingen, die erkenning maar vooral waardering
vanuit de Gemeente vragen en verdienen. Het verenigingsleven is van groot belang voor
het welzijn en de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen en vergroot de
betrokkenheid van de inwoners. De Waarderingssubsidie geldt als een symbolische
bijdrage. Ook is het doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisstructuur
van krachtige en toekomstbestendige verenigingen, stichtingen of organisaties, die van



algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de Gemeente Westland. In
Westland moeten de inwoners centraal staan.
Inwoners, hun netwerken, verenigingen, ondernemers en instellingen geven met elkaar
invulling aan hun leefomgeving en aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zich te
ontplooien en te ontspannen. Burger- en verenigingsinitiatieven ontwikkelen mee met de
veranderende vraag in buurten en dorpen.
 

2. Wegenstructuur en verkeersveiligheid zijn voor onze inwoners steeds belangrijkere items.
Hun leefomgeving wordt daardoor beheerst. Ook overlast van hangjongeren is een
veelgehoorde klacht. Westland Verstandig kreeg daar -zeker in 2022- veel verzoeken /
vragen / klachten over. Daar moet de Gemeente Westland in 2023 echt wat aan gaan doen
door concrete oplossingen en daden. Daarom zullen we in januari 2023 een Meldpunt
Onveilige verkeerssituaties en overlast openen, waar onze inwoners tot 1 april 2023
kunnen opgeven waar in hun omgeving iets gedaan moet worden aan de wegenstructuur
en/of verkeersveiligheid. Ook zullen we inwoners vragen om met verbeterplannen te
komen.
Daarna zal Westland Verstandig alle meldingen bundelen en een Westlands verkeersplan
aan het College voorleggen met het verzoek dat snel uit te voeren.

 
En verder in 2023:
Ook in 2023 wil Westland Verstandig altijd dichtbij zijn, gemakkelijk bereikbaar en behulpzaam
bij de snelle aanpak van grote en kleine gemeentezaken. Wij willen ook dat het gemeentebestuur
en de organisatie zo gaan werken. Dat betekent een betere, snellere en effectievere
dienstverlening op alle gebieden. Dat betekent ook beter luisteren en vooral zichtbaar doen wat
echt nodig is.
 
Veel onzekerheid en zorg
2023 gaat ook van start met veel onzekerheid en zorgen van onze inwoners, ondernemers en
verenigingen door de energie- en economische crisis en de verdere gevolgen van de oorlog in
Oekraïne. Hogere prijzen van eigenlijk alles waardoor het welzijn van velen in gedrang komt c.q.
dreigt te komen. De Gemeente Westland zal de komende maanden moeten zorgen voor
oplossingen op maat daar waar dat nodig is, ook als dat geld kost. Een Gemeente Westland dus,
die haar inwoners door deze lastige crisis leidt.
 
Politiek werk: veel werk aan de winkel
2023 is het ook het jaar van de verdere uitvoering van de 183 actiepunten van het coalitie-actie
programma. Van bouw van starters- en seniorenwoningen tot betere WMO-zorg zonder
wachtlijsten, van nog beter groenonderhoud tot aantrekkelijkere dorpen, van hogere veiligheid op
onze wegen tot een actievere Gemeente op alle gebieden. Ook op de uitvoering daarvan zullen
we scherp toezien of alles ook uitgevoerd wordt wat we beloofden. Onszelf scherp houden, maar
ook het College en de Raad in het belang van onze inwoners. Want voor die inwoners, daar doen
we het voor, ook in 2023.
 



Ook in 2023 kunt u weer terecht in één van onze Burgerkantoren. Daarnaast zijn
onze fractie en onze wethouders weer te spreken in Fata Morgana, Choorstraat 99 in
Monster op donderdag 19 januari tussen 15.30 uur en 17.30 uur. Kom langs, kom
een bakkie of iets anders drinken en voer een gesprek. Wij pakken dan de
besproken zaken op. U kunt ook bellen 06-53401068 of mailen info@duijsens.net.

Daarnaast hebben we een Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 13 januari 2023 te
19.30 uur in ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a. Die
bijeenkomst bestaat uit 2 delen: een lezing door Maurice Van Veldhoven over de
generatie slapjanus en een officieus deel met een hapje en drankje toasten op 2023.
Iedereen is welkom, maar gaarne wel vooraf even uw komst aanmelden op
info@duijsens.net of 06-53401068.

Beëindiging huur van De Veiling in Poeldijk maakt een snelle realisering van de
2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande mogelijk
Op 21 december 2022 heeft de Stichting die de Veiling / Leuningjes huurde, de huur opgezegd
per 31 december 2022. Daarmee kan de WOS snel verkassen naar de Veiling, kan daar het Huis
van de Buurt komen en kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van onder meer de grote
zaal.
Daarmee kan dan de realisering van de zgn. 2e Berkenflat (zelfstandig goedkoop wonen voor
senioren met zorg op maat en gezamenlijke recreatieruimte) snel gaan plaatsvinden. Voor
Westland Verstandig is dat 1 van de 183 actiepunten uit het coalitieakkoord.
Gelukkig krijgen CDA en LPF die, via de Stichting, de snelle verhuizing wilden vertragen niet hun
zin. Het bestuur van de Stichting was gelukkig verstandiger.
Nu snel doorpakken. Met de WOS de verhuizing regelen en met de 2e Berkenflat goede
afspraken maken over parkeren en goede inpassing in de buurt, zodat snelle realisering mogelijk
wordt.

Machinale nascheiding van Westlands afval de beste keuze

mailto:info@duijsens.net
mailto:info@duijsens.net


Op maandag 19 december 2022 werd een openbare Commissievergadering gehouden over de
wijze waarop in Westland met afval moet worden omgegaan. Na terechte afschaffing per 1
november 2022 van de plasticzakken, bleken de voorstanders van die zakken (CDA, LPF, D66,
CU-SGP, PvdA) nog niet overtuigd van hun ongelijk. Ze bleven roepen dat -na afschaffing gele
zakken- de kosten hoger zijn en de landelijke doelstelling (VANG genaamd) niet gehaald wordt.
Westland Verstandig is nog steeds blij met de gemaakte andere keuze.
Tijdens de bijeenkomst op 19 december 2022 werd door zowel de directeur van HVC als door
Prof.dr. Gradus van de VU Amsterdam betoogd dat -kort gezegd- nascheiding nu en zeker in de
toekomst de beste resultaten oplevert. Natuurlijk moeten we doorgaan met het apart inzamelen
van papier, textiel, gft, glas etc. Onze inwoners moeten ook ontzorgd worden en de leefomgeving
beschermd.
Niet meer moet bepalend / sturend zijn de hoeveelheid kilogrammen restafval (grijze bak) per
inwoner, maar de kwaliteit van de ingezamelde materialen. De kwaliteit is bepalend voor het
mogelijke hergebruik. Prof.dr. Gradus betoogde dat nascheiding niet alleen beter is voor onze
inwoners, maar ook dat de verwerkingskosten van plastic etc. en restafval in 1 bak doen, lager
zijn dan het systeem van de gele zakken. Westland Verstandig vindt discussies over kosten en
kilogrammen niet echt boeiend. Natuurlijk moet de totale afvalstroom beperkt worden en moeten
de kosten niet de pan uit rijzen, maar dat zal iedere Westlander wel weten en willen.
Door de heer Sels van de gemeente Westland en wethouder Ferwerda werd desgevraagd
bevestigd dat onze inwoners vanaf 1 november 2022 weer tevreden zijn met de wijze van
inzameling. Aan de klachtenstroom over de periode daarvoor is gelukkig een einde gekomen.
Een “recente” foto over gele zakken, door het CDA in omloop gebracht, dateert waarschijnlijk van
vóór 1 november. Hoe kun je beter je eigen falen benadrukken!
Gezien de vele klachten en het maatschappelijk ongenoegen na invoering van de gele zakken
vorig jaar moesten die sowieso afgeschaft worden. Dat systeem was niet langer houdbaar en er
was geen of te weinig draagvlak.
Dat het alternatief -alles weer in 1 bak- goedkoper en beter is, is dan natuurlijk erg mooi en
bevestigt dat de juiste keuze gemaakt is door dit College en deze coalitie.
Het College zal ook snel sensoren op de bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers
plaatsen die melden dat een container bijna vol is en dan is dat probleem ook eindelijk opgelost.
Ook om die sensoren vroeg Westland Verstandig al gedurende meer dan 2 jaar. Die komen er nu
eindelijk.

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.
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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/
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!
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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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