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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.

Nieuwjaarsbijeenkomst Westland Verstandig op vrijdag 13 januari 2023 in het
Burgerkantoor aan de Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk
Westland Verstandig houdt op 13 januari a.s. haar Nieuwjaarsbijeenkomst om 19.30 uur in het
Burgerkantoor aan de Prinses Julianastraat nr. 43a in Naaldwijk. Vanaf 19.45 uur houdt Maurice
van Veldhooven een lezing over “Generatie Slapjanus” en vanaf 20.45 uur heffen we het glas op
het nieuwe jaar.
Een jaar waarin er heel wat werk aan de winkel is en waar u Westland Verstandig niet alleen
dagelijks kunt bezoeken in één van onze Burgerkantoren of telefonisch kunt benaderen, maar
ook een jaar waarin Westland Verstandig zelf naar u als inwoners en ondernemers gaat komen
om te horen waar het nog beter kan. Als we dat laatste weten, dan kunnen we zorgen dat de
gemeente uitvoering geeft aan de wensen.
Een ieder die dat wil wordt uitgenodigd voor 13 januari a.s. Geef wel even door als u wil
komen.

Zoals al eerder bericht houdt Westland Verstandig op zaterdag 14 januari 2023
op de 6 Westlandse begraafplaatsen een schouw. Belangstellende inwoners
kunnen daar bij zijn
In november 2022 maakte Westland Verstandig bekend dat zij op zaterdag 14 januari vanaf 9.00
uur alle 6 openbare begraafplaatsen langs gaat. Zelf willen we zien, maar dat willen we vooral
ook van inwoners horen, wat er nog beter kan op onze begraafplaatsen. Al een groot aantal
inwoners meldden zich aan en we constateren ook dat het CDA na onze aankondiging in actie
kwam en het College al 4 vragen stelde over 4 begraafplaatsen. Fijn dat die partij met Westland
Verstandig wil samenwerken om de begraafplaatsen te verbeteren en de door CDA gedane
suggesties nemen we graag mee in onze verdere plannen.
Op zaterdag 14 januari zijn we te vinden om 9.00 uur in Wateringen, om 10.00 uur in ‘s-



Gravenzande op Beukenhage, om 11.00 uur in Monster op Molenlande, om 12.00 uur in
Naaldwijk, om 13.00 uur in De Lier en om 14.00 uur in Maasdijk.
Wilt u daar bij zijn, laat het ons weten (06-53401068 of per mail info@duijsens.net).

Fractie en wethouders van Westland Verstandig zijn op donderdag 19 januari
2023 weer in Monster in Fata Morgana aan de Choorstraat 99 tussen 15.30 uur
en 17.30 uur
Op 19 januari 2023 zijn de fractieleden en wethouders van Westland Verstandig weer te spreken
om 15.30 uur in Fata Morgana aan de Choorstraat 99 in Monster. Voor een praatje, een idee
maar ook als u klachten hebt. Ook als u wil weten waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen.
Mocht dat nodig zijn, dan zal Westland Verstandig met uw inbreng het nodige gaan doen.

Beeld Gravin Machteld keert op 24 januari eindelijk terug op het Marktplein
Eindelijk komt het beeld van Gravin Machteld terug op het Marktplein op dinsdag 24 januari.
Tussen 10.30 uur en 11.00 uur komt het konvooi met beeld en de forse onderbouw in ‘s-
Gravenzande aan. De opbouw duurt een dag en het beeld wordt verlicht. Westland Verstandig
opent die hele dag haar Burgerkantoor aan het Marktplein. Wilt u kijken, dan staat daar de koffie
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klaar!
Met plaatsing gaat een wens van vele ‘s-Gravenzandse inwoners en dus ook van Westland
Verstandig in vervulling. Wij zijn erg gelukkig dat we dit -met dank aan GBW en VVD- hebben
kunnen bereiken.
Het beeld is destijds -in de negentiger jaren van de vorige eeuw- door de toenmalige
burgemeester van ‘s-Gravenzande -de heer Ekkers- onthuld en was een cadeau van de inwoners
vanwege de 750 jaar geleden gegeven stadsrechten door Gravin Machteld.
Het zou natuurlijk reuze zijn als de heer Ekkers samen met de Westlandse burgemeester Arends
en verantwoordelijk wethouder Ferwerda op woensdag 25 januari het beeld weer onthult. Een
stukje historie ook in 2023 schrijven!
Het is jammer dat in het verleden -de CDA-tijd-, bij het weghalen, het beeld beschadigd werd en
de toen unieke sokkel zelfs helemaal kapot geslagen werd. Na jarenlang terugkeer
tegengehouden hebbend, worden we door LPF en CDA nu gewezen op de hogere kosten die ze
zelf veroorzaakten door onzorgvuldig handelen bij verwijdering en opslag van beeld en sokkel.
Maar laten we dat soort geluiden maar niet serieus nemen en blij zijn met het bereikte resultaat!

Westland Verstandig opent Meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast
Wegenstructuur en verkeersveiligheid zijn voor onze inwoners / ondernemers steeds
belangrijkere items. Hun leefomgeving wordt daardoor beheerst. Ook overlast van hangjongeren
is een veelgehoorde klacht. Westland Verstandig kreeg daar in 2022 veel verzoeken / vragen en
klachten over. Daar moet de gemeente echt wat aan gaan doen door concrete oplossingen en
daden.
Daarom vanaf 1 januari een MELDPUNT ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES en OVERLAST,
waar onze inwoners en ondernemers tot 1 april 2023 kunnen opgeven waar in hun omgeving iets
gedaan moet worden aan de wegenstructuur en/of verkeersveiligheid, maar ook aan
hangjongerenoverlast. Suggesties om met verbeterplannen te komen zijn ook welkom.
Na 1 april 2023 zal Westland Verstandig alle meldingen bundelen en een Westlands
Verkeersplan aan het College voorleggen met het verzoek dat snel en adequaat uit te voeren. U
kunt ook bij onze Burgerkantoren formulieren afgeven of daar invullen of ons bellen (06-
53401068).

Westland Verstandig is blij dat eindelijk de verkeerssituaties Van der Horstweg
en Dresdenweg worden aangepakt
Al jaren pleit Westland Verstandig voor een grondige aanpak van de verkeerssituatie in en rond
de Van der Horstweg.; Dat gaat gelukkig nu snel gebeuren. Met name klachten van omwonenden
over geluids- en verkeersoverlast.
Wat gaat er gebeuren? De Van der Horstweg wordt een eenrichtingsweg en wordt smaller
gemaakt. De Van der Horstweg wordt mooier ingericht met bomen en beplanting. Ook goed voor
de demping van geluid. Ook de Dresdenweg wordt meegenomen. Alles wordt uitgevoerd in goed
overleg met de omwonenden.
Hebt u vragen of opmerkingen laat ons weten (06-53401068 of info@duijsens.net) of bezoek 1
van onze Burgerkantoren.



Artikel 42-vraag Onduidelijkheid voorgenomen verkoop Eendenburcht

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van
artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
Raad inzake onduidelijkheid voorgenomen verkoop Eendenburcht
 
Vraag 050 2022-2026
 
Edelachtbaar College,
 
Rondom de huidige situatie over de voorgenomen verkoop van de Eendenburcht aan het
Islamitisch Cultureel Centrum Westland bestaat er nog al wat onduidelijkheid. Recente
raadsvragen van LPF getuigen van gebrek aan kennis van de werking van het zgn. Didamarrest.
Het lijkt goed vanwege de beeldvorming duidelijkheid te creëren, zodat een ieder weet wat er
gaande is.
 
Sedert 2017 is er al sprake van verkoop van de Eendenburcht aan het vorengenoemde Centrum.
Het vorige College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP liet zelfs aan het Centrum een concept
koopovereenkomst toezenden. Uit de correspondentie bleek dat er door het vorige College en
het College daarvoor al toezeggingen tot verkoop gedaan waren. Westland Verstandig betreurde
die gang van zaken, die overigens niet door het vorige College naar buiten werd gebracht maar
door het Centrum zelf.
 
Westland Verstandig vond dat op het stuk grond in het centrum van Wateringen niet alleen het
Islamitisch Centrum moest komen -na sloop van de bestaande bebouwing- maar ook ruimte
moest zijn voor andere ontwikkelingen, zoals goedkope woningen en huisvesting van andere
verenigingen.
 
De vorige Raad en het vorige College vonden dat de gedane toezeggingen aan het Centrum wel
moesten worden nagekomen. Daar in alle gevallen de huidige Eendenburcht gesloopt zou
worden, was het ideaalbeeld van Westland Verstandig (meerdere bestemmingen en gebruikers
naast elkaar) haalbaar en mogelijk. Nodig was dan wel dat niet het hele perceel verkocht zou
worden aan het Centrum.
 
Het vorige College gooide de hele kwestie over de verkiezingen en het huidige College wil alsnog



de toezeggingen uit het verleden nakomen en daarmee uitvoering geven aan de wens van het
vorige College en de meerderheid van de Raad.
 
Echter inmiddels -al vóór de verkiezingen- veranderde de Hoge Raad de spelregels die
gemeenten moeten volgen bij verkoop van onroerend goed. Bij voorgenomen verkoop moet een
perceel / gebouw door een gemeente worden aangeboden aan alle geïnteresseerden. Wel mag
de gemeente aangeven -bij wege van uitzondering- dat er 1 serieuze gegadigde is en dat heeft
het College gedaan door het voornemen tot verkoop aan het Islamitisch Centrum kenbaar te
maken. Verkoop van een deel van het terrein en daarmee de weg openhoudend voor andere
ontwikkelingen.
 
Echter vanwege de nieuwe spelregels is daarmee nog geen koop. Tegen dat voornemen tot
verkoop door de gemeente kan een mogelijk geïnteresseerde in het gebouw / grond binnen 20
dagen zich melden. We begrepen dat zich al een aantal geïnteresseerden in de voorfase hebben
gemeld. Die laatsten zullen zich opnieuw moeten aanmelden. Na reactie vanuit het College kan
dan binnen 20 dagen een kort geding worden opgestart om een verbod van verkoop aan het
Islamitisch Centrum te krijgen. Mocht dat verbod er komen, dan is het College verplicht alle
geïnteresseerden een gelijke kans te geven tot koop.
 
Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het College het eens met vorenstaande weergave van de huidige stand van zaken? Zijn
er meer geïnteresseerden en zijn die al door het College geïnformeerd? Zijn die
geïnteresseerden gewezen op de mogelijkheid een zienswijze in te dienen?

2. Welke einddatum in januari 2023 geldt voor de eerste 20 dagen om een zienswijze als
mogelijk geïnteresseerde in te dienen? Wanneer vond dus de publicatie plaats van het
voornemen tot verkoop?

3. Op grond waarvan denkt het College het te gaan redden om het Centrum als “enige
serieuze gegadigde” aan te merken en is het College op de hoogte van 3 recente
uitspraken, gewezen door Voorzieningenrechters en waaruit blijkt dat praktisch nooit een
persoon / instelling “als serieuze gegadigde” wordt gezien?

4. Mocht het kort geding verloren gaan, is het College dan van oordeel dat de eerdere
toezeggingen richting het Centrum zijn nagekomen?

5. Op welk deel van het Eendenburcht-complex heeft de voorgenomen verkoop betrekking:
alleen daar waar nu het gebouw staat (de footprint)? Gaarne een bevestiging hiervan.
Heeft het College al concrete plannen met de rest van het perceel?

6. Naar verluidt zou de postduivenvereniging verder geen gebruik meer willen maken van het
pand. Is dit alles met die vereniging goed afgestemd en kan het College bevestigen dat
met die vereniging verder geen problemen zullen ontstaan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde
termijn.

Artikel 42-vraag Opvang van wilde dieren in Westland en de kosten daarvan

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van
artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
Raad inzake opvang van wilde dieren in Westland en de kosten daarvan
 
Vraag 051 2022-2026



 
Edelachtbaar College,
 
Onze fractie is voor een goed dierenwelzijn in Westland. Met het groter worden van de groene
zones, het creëren van een nieuwe watergangen, maar ook door de aanwezigheid van een 11
km lang duingebied neemt het aantal wilde dieren in Westland toe. Opvang van in problemen
gekomen wilde dieren is dan ook belangrijk. In het verleden was niet duidelijk wie zich ontfermde
over wilde dieren en was de opvang buiten Westland geregeld. Met de ook door onze fractie
gewenste snelle komst van het nieuwe dierencentum in Naaldwijk zal de opvang wellicht in
Westland zelf kunnen plaatsvinden.
 
Westland Verstandig krijgt geregeld vragen over de opvang van wilde dieren.
 
De vragen zijn de navolgende:

1. Kan het College aangeven waar in problemen geraakte wilde dieren in Westland worden
opgevangen?-       

2. Hoe zijn de kosten van die opvang geregeld?
3. Welke afspraken zijn er thans met de dierenambulances?
4. Hoe staat het met de voortgang van het Westlands dierencentrum en is de gemeente van

plan, na realisering, daar de wilde dieren op te vangen?

 
Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde
termijn.

Artikel 42-vraag Situatie rondom verwarming woonwijk Rijnvaart

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van
artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
Raad inzake situatie rondom verwarming woonwijk Rijnvaart
 
Vraag 052 2022-2026
 
Edelachtbaar College,
 
Op de site van ONW staat het navolgende:
“Samen op weg naar een aardgasvrij Westland
Green Deal
De gemeente Westland zette op 24 oktober 2017 samen met  gebiedsontwikkelaar BPD,
ontwikkelbedrijven OBWZ en ONW de eerste stap naar aardgasvrij bouwen in het Westland. De
partijen ondertekenden een intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om circa 5.000
nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame, lokaal gewonnen aardwarmte. Daarnaast
ondertekende de  gemeente Westland begin 2017, samen met o.a. 29 gemeenten en andere
organisaties de Green Deal met toenmalige minister Henk Kamp. Met de ondertekening van de
Green Deal werd een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin
het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.
Eerste aardgasvrije wijk een feit
Op vrijdag 13 juli 2018 om 15.00 uur heeft wethouder Snijders (energietransitie: realisatie
energie-infrastructuur) een object op de locatie van de nieuwe woonwijk Rijnvaart onthuld. Het



staat symbool voor de eerste stap richting de realisatie van aardgasvrij wonen in Westland.
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is nu de eerste partij die in de
nieuwbouwwijk Rijnvaart met de ontwikkelaars is overeengekomen om aardgasvrij te bouwen.
Van de vijf ontwikkelaars sluiten vier ontwikkelaars de woningen aan op het aan te leggen
warmtenet, één ontwikkelaar voorziet de woningen van een warmtepomp.
Warmtenet
De toepassing van aardwarmte levert een aanzienlijke bijdrage aan de transitie naar een
Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van
Rijnvaart op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. De duurzame warmte
wordt lokaal gewonnen. Heet water wordt opgepompt uit diepere grondlagen. Dit gebeurt zo’n 2
tot 3 kilometer onder de grond. Na gebruik komt het afgekoelde water weer terug de aarde in
zodat deze weer kan worden verwarmd. Een gesloten cirkel dus die gebruik maakt van een
natuurlijke bron: aardwarmte.”
 
Desalniettemin wordt op dit moment de woonwijk Rijnvaart voornamelijk verwarmd door de HVC-
warmwaterfabriek aan de Rijnvaartweg, die met behulp van aardgas water opwarmt met trafo’s /
schakelhuizen etc. Dat er gasloos gewoond kan worden, komt natuurlijk niet uit. Voorzover de
bewoners weten heeft HVC vijf jaar de tijd gekregen om gasloos te gaan wonen en dat zou dan
starten op 15 oktober 2018.
 
Dit lijkt een ongewenste situatie nu we eendeels als gemeente duurzaam willen zijn en geen
gasleiding willen aanleggen, maar wel huizen verwarmen op met gas verwarmd water. Dit klopt
natuurlijk niet en is een farce.
 
Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Waarom is voor de oplossing gekozen om met gasgestookt warmwater woningen te gaan
verwarmen en niet voor andere duurzame oplossingen zoals warmtepompen etc.?

2. Tot wanneer zal op deze wijze de nieuwbouwwijk Rijnvaart verwarmd blijven worden?
3. Aan bewoners is aangegeven dat in 2024 een en ander zou stoppen, maar de vraag is

waar dan de warmte vandaan komt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde
termijn.
 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 10 januari 2023
Wildparkeren van deelscooters in Wateringen
 
Het vorige College deed de toezegging een halt toe te roepen aan het wildparkeren van
deelscooters in Wateringen. Tot nog toe gebeurt er weinig en nog steeds vindt overal dat
parkeren plaats. Zie een recent genomen foto. Bewoners ervaren er veel last van en klagen.
 
De volgende vragen:
-        Wat gaat het College doen aan het wildparkeren van de scooters?
-        Kan dit teruggekoppeld worden en wanneer gaat dat gebeuren?
 
Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens



Moties Westland Verstandig raadsvergadering 25 januari 2023
 

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.
 

Motie Verdere uitrol in Westland uniek woonconcept van Villa Hoogenburgh in
’s-Gravenzande
 
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 25 januari 2023.
 
Overwegende: 

Het concept hetwelk destijds door de ontwikkelaar bedacht is voor Villa Hoogenburgh in
het centrum van ’s-Gravenzande is een uniek woonconcept;
Een appartementencomplex met 21 woningen die allemaal levensloopbestendig zijn,
voorzien zijn van een groot aantal slimmigheden in de bouw speciaal voor senioren zoals:



•        technische voorzieningen voor te smalle deuren, toegankelijkheid van onneembare
drempels en het wegnemen van andere obstakels;
•        een voordeur die gemakkelijk op afstand kan worden geopend en ook met digitale
snufjes waardoor zorg op afstand mogelijk is;
•        een ontmoetingsruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en een hoog gevoel
van veiligheid bij de bewoners door een goed intern intercomsysteem;
Dit concept verdient navolging en dient ook de steun vanuit de gemeente te ontvangen en
dien zo nodig door de gemeente gefaciliteerd te worden;
In feite zou in ieder dorp een dergelijk appartementencomplex beschikbaar moeten zijn
voor onze inwoners;

 Verzoekt het College:
Om in navolging van Villa Hoogenburgh in ’s-Gravenzande te faciliteren en ervoor te zorgen dat
meerdere appartementencomplexen gaan werken met het vorenstaande unieke woonconcept,
omdat blijkt dat aan dit soort woningen in Westland een grote behoefte bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag.
 

Motie Leeftijdsgrenzen eendags-BABS-en en gewone BABS-en in Westland
 
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 25 januari 2023.
 
Overwegende: 

Recent is er discussie geweest over de wenselijkheid van leeftijdsgrenzen bij BABS-en;
Voor zowel gewone BABS-en als eendags BABS-en werd door het College een leeftijd
gesteld van 72 jaar, waarbij voor gewone BABS-en niets wijzigde en voor eendags-BABS-
en voor het eerst een leeftijdsgrens werd ingevoerd;
De Raad van oordeel is dat de leeftijd voor zowel gewone BABS-en als eendags-BABS-en
opgetrokken dient te worden;
Met name bij eendags-BABS-en de wensen van degenen die huwen belangrijker zijn dan
een leeftijdsgrens;



Er niet van misstanden gebleken is toen er nog geen leeftijdsgrens gold;

 Verzoekt het College: 
Het betreffende uitvoeringsbesluit als volgt aan te passen:

voor gewone BABS-en de standaardleeftijd te stellen op 75 jaar en het einde te stellen op
1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de gewone BABS 75 jaar is geworden;\
in bijzondere gevallen en gebleken geschiktheid de leeftijd op te trekken en dat te doen
steeds voor de duur van 2 jaren, waarbij het initiatief uitgaat van de gewone BABS;
voor eendags-BABS-en geen leeftijdseis te stellen;
bij huwelijksvoltrekkingen door eendags-BABS-en een andere medewerker van de
gemeente toezicht te laten houden op de correcte invulling van de formulieren en
eventueel extra kosten daarvan in het tarief op te nemen voorzover dat daarin al niet is
begrepen;

En gaat over tot de orde van de dag.

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

dat elektrisch rijden voor auto’s steeds meer een vlucht neemt, hetgeen ook de behoefte
aan laadpalen in Westland vergroot;
dat naast openbare laadpalen natuurlijk ook op dit moment de kabelgotentegels er zijn en
voorzover bekend wordt dat op 40 plekken nu uitgevoerd;
dat deze motie in ieder geval op uitbreiding ziet van de aantallen gevallen waarin
toestemming gegeven wordt voor het leggen van kabelgotentegels;
dat daarnaast behoefte bestaat bij onze inwoners om eventueel in voortuinen parkeren van
auto’s mogelijk te maken om op die wijze gebruik te kunnen maken van een laadpaal die
aan de woning geïnstalleerd is;
dat uiteraard dat niet in alle gevallen kan, maar wel goed is dat daar een aantal richtlijnen
voor worden opgemaakt waarbij de omgeving belangrijk is en wellicht ook de garantie dat
er toch voldoende groen en waterdoorlatende tegels worden aangebracht;

 Verzoekt het College:

Het aantal gevallen van kabelgotentegels uit te breiden gezien de grote behoefte die
daaraan bestaat.
Voorts een korte richtlijn te maken in welke gevallen wel en in welke gevallen niet van de
voortuin behorende bij een woning gebruik gemaakt kan worden om het opladen van
auto’s gemakkelijker te maken.

 En gaat over tot de orde van de dag.

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



dat er steeds meer gebruik gemaakt moet worden van de Voedselbank in verband met de
energiecrisis en ook het aanbod van producten aan de Voedselbank dus navenant moet
stijgen;
dat bezien moet worden of niet nu al preventief de gemeente moet bijspringen om de
Voedselbank in staat te stellen hun activiteiten te blijven ontplooien voor degenen die het
nodig hebben;
dat tevens wellicht bezien kan worden of de kring van inwoners die van de Voedselbank
gebruik kunnen maken niet vergroot dient te worden;  

 
Verzoekt het College:
In overleg met de Voedselbank(en) te treden om te bezien of er preventief financieel moet
worden bijgesprongen door de gemeente Westland en op welke wijze de functie van de
Voedselbank breder ingezet kan worden in het kader van het gevoerde beleid en eventuele
incidenteel benodigde gelden te dekken met opname uit de algemene reserve.
 
Gaat over tot de orde van de dag.
 

Motie Nakoming anterieure overeenkomst Jumbo Kwintsheul
 
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 25 januari 2023.
 
Overwegende:
 

Diverse keren werd het College verzocht nakoming van een duidelijke afspraak in de
anterieure overeenkomst door Jumbo Kwinstheul af te dwingen;
Op een of andere wijze komt het er niet van en dat moet nu stoppen;
Bewoners van Kwintsheul hebben recht op nakoming, omdat dat hen destijds ook beloofd
werd toen door de komst van de supermarkt een groot aantal openbare parkeerplaatsen
kwam te vervallen;
Uitvoering is eenvoudig;

 Verzoekt het College:
om vóór 1 februari 2023 naleving van de anterieure overeenkomst af te dwingen en bij weigering
door Jumbo na te komen, dat aan de Raad en de bewoners van Kwintsheul te berichten en ook
duidelijk aan te geven welke concrete vervolgstappen het College gaat zetten om nakoming wel
af te dwingen.
 
Gaat over tot de orde van de dag.

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.

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


 
 

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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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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