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Inleiding
Boven dit programma staat: Pak je Westlandse stem terug. Daar hebben we bij LPF Westland een
goede reden voor. We hebben de laatste bestuursperiode te veel en te vaak gezien dat
bestuurders voor het gemak even vergeten zijn voor wie ze eigenlijk op die stoel zitten: voor jou,
en voor nog ruim 100.000 Westlanders.
Samen willen we alle Westlanders weer hun stem teruggegeven. Hun invloed. Hun zeggenschap.
Hun betrokkenheid. Zoals het hoort bij een openbaar bestuur. Transparant handelend, altijd
aanspreekbaar. Een bestuur dat dichtbij de Westlandse burger staat.
Zo zijn we zelf ook bij LPF Westland. Een partij met de daadkracht van het Westland. Een partij die
de cultuur van het Westland ademt. Een partij die per vandaag alle achterkamertjes in de twee
gemeentehuizen dichtgetimmerd wil hebben. Als dat de manier is waarop jij ook graag ziet dat
Westland wordt bestuurd, lees dan ons programma eens door.
En vergeet niet die stem terug te pakken die van jou is. Op 21 maart krijg je de kans!
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1. Immigratie
In de jaren negentig heeft Nederland ruimhartig duizenden Somaliërs opgevangen, op de vlucht
voor de burgeroorlog in hun land. In 2016 rekende het CBS uit dat 25 jaar later zeven van de tien
Somaliërs een bijstandsuitkering hebben. Je zou zeggen: in een kwart eeuw tijd zou je onderhand
toch eens een eigen bestaan hebben kunnen opbouwen. Wij kennen in ieder geval nog wel een
paar tuinbouwondernemers die genoeg werk hebben.
Dat voorbeeld staat niet op zichzelf. Ondanks alle mooie verhalen over inburgering komt er weinig
van integratie terecht. Is het gek dat wij van LPF Westland er ook een beetje kritisch over zijn? We
kunnen niet iedereen opnemen die vindt dat het in Europa allemaal beter is geregeld. Daarmee
leggen we een bom onder onze verzorgingsstaat.
We hebben al genoeg bezuinigd. Op de zorg. Op de aandacht voor ouderen. Op onderwijs. Op
politie. Op jeugdzorg.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Als we al mensen opvangen, zijn dat niet-economische vluchtelingen met bij voorkeur een
christelijke achtergrond. Mensen die in eigen land worden onderdrukt.
• Vluchtelingen krijgen een tijdelijke status. Is het in het land van herkomst weer veilig, dan
keren ze terug.
• Géén voorkeursbehandelingen voor statushouders. Of iedereen gratis paspoorten of
niemand. Of iedereen een tegemoetkoming in de kosten of niemand.
• We gaan met de overheid in overleg om de verplichte huisvesting van statushouders fors
naar beneden bij te stellen. In een overbevolkte streek vangen we al duizenden OostEuropeanen op die in de tuinbouw werken.
• Statushouders moeten gespreid worden gehuisvest in de kernen. We snappen dat het
gezellig is om naast elkaar te wonen, maar we kennen een paar buurten in Rotterdam en
Den Haag waar dat minder succesvol is afgelopen.
• We willen geen islamitische basisschool. Wat valt er dan nog te integreren als je op 6-jarige
leeftijd al leert onderscheid te maken in mensen op basis van je geloof? Of dat je leert dat
de man belangrijker is dan de vrouw?

2. Huisvesting en wonen
De druk op de Westlandse woningmarkt is veel te groot. Gelukkig wordt er weer gebouwd. Maar
alleen voor de Westlanders die een koopwoning kunnen betalen of ook voor doelgroepen die nu
geen kans krijgen? Starters en jongeren met interesse in koop- als huurwoningen jagen we de
streek uit. Senioren moeten ver weg van de kernen wonen, zonder winkels en andere
voorzieningen in de buurt. In de huursector zit de doorstroming op slot.
Natuurlijk is het goed om in oplossingen te denken. Beter is het nog om naar de oorzaken van die
overspannen woningmarkt te kijken. We hebben te maken met afspraken die gemaakt zijn binnen
Woonnet Haaglanden. Daardoor halen we ook nog eens veel mensen van buiten naar het
Westland. Moeten we niet gewoon terug naar een woonbeleid waarin onze inwoners voorrang
hebben? Bovendien huisvesten we al duizenden arbeidsmigranten. Afgezien van extra druk op de
woningmarkt willen we voorkomen dat te grote concentraties van migranten voor problemen
gaan zorgen.
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Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Westland heeft een meer evenwichtig woningbestand. Jongeren en starters vinden hier
betaalbare woningen. Ouderencomplexen staan op wandelafstand van alle dagelijkse
faciliteiten. We stimuleren de ontwikkeling van kangoeroewoningen voor
meerpersoonshuishoudens. In de huursector komt de doorstroming op gang door de bouw
van woningen in duurdere segmenten.
• De gemeente wijst nieuwbouwwoningen in de (goedkope) koopsector toe volgens het
gemeentelijke inschrijvingssysteem. Het principe is volgens LPF Westland heel simpel: wie
het langst ingeschreven staat heeft de meeste rechten. Projectontwikkelaars krijgen geen
kans meer om onder die afspraken uit te komen.
• We hebben niet alleen oog voor nieuwbouw. Ook gaan we oude panden, scholen en andere
gebouwen herontwikkelen voor nieuwe bestemmingen.
• Het is afgelopen met de verpaupering van oudere wijken. Samen met bewoners,
woningcorporaties, eigenaren en projectontwikkelaars komen er initiatieven die de
leefbaarheid bevorderen.
• Westland staat op het gebied van wonen weer op eigen benen. Samen met andere
gemeenten maken we ons los van Woonnet Haaglanden.
• Woningcorporaties komen netjes hun prestatieafspraken na. Er komt duidelijkheid over hun
werkwijze en de toewijzing van sociale huurwoningen. Ze spelen geen spelletjes meer bij
het toewijzen van woningen aan anderen dan Westlanders.
• Arbeidsmigranten gaan wonen op of bij de plekken waar ze werken, indien mogelijk. Ze zijn
steeds minder te vinden in de kernen en al helemaal niet in grote aantallen in één woning
of in aparte (Polen)hotels
.

3. Veiligheid
Bij LPF Westland streven we naar een veilige streek. Een Westland waar burgers en ondernemers
kunnen rekenen op de politie en de gemeentelijke overheid. Het bevorderen van de veiligheid was
al een van de speerpunten tijdens de oprichting van de partij. We hebben er altijd aan
vastgehouden. Een voorbeeld: het was ons initiatief om cameratoezicht in de gemeente te
introduceren. Ook is de Aso-wet op ons verzoek toegevoegd aan de APV, een wet die de
burgemeester de vrijheid geeft op te treden bij asociaal gedrag.
Juist nu is er de noodzaak om veiligheid weer bovenaan het prioriteitenlijstje van de gemeente te
krijgen. Is dit wel het juiste moment om de capaciteit van het Westlandse politieapparaat in te
krimpen, vragen we ons in alle eerlijkheid af. Straks zijn we ook nog ‘ons’ politiebureau kwijt. Op
doordeweekse nachten is de veiligheid in Westland en Midden-Delfland dan in handen van twee
surveillance-auto’s. Volstrekt onaanvaardbaar.
Boa’s en handhaving
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) kunnen bijdragen aan de openbare orde en
veiligheid. Maar laten we hen dan de bevoegdheden geven om echt van toegevoegde waarde te
zijn. Laat hen in de avonduren signaleren om overlast tegen te gaan. En breid hun aanwezigheid
uit tot en met de nachtelijke uren.
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Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Overlast in de Westlandse kernen: direct aanpakken. We hanteren een zero tolerance beleid,
dan kan dat maar duidelijk zijn.
• We gaan meer gebruikmaken van lokale beveiligingsbedrijven die ’s nachts - betaald - de
politie assisteren en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten.
• Buitengewone opsporingsambtenaren krijgen meer bevoegdheden.
• Camerabeelden van particuliere camera’s mogen gewoon worden gebruikt om verdachten
op te sporen en dus via internet worden gedeeld. In wat voor land leven we als het belang
van de burger ondergeschikt is aan het belang van criminelen?
• Drugsdealers krijgen het zwaar in Westland. Van een reactief beleid gaan we over naar een
actief opsporingsbeleid, inclusief opsluiten.
LPF Westland wil de regeldruk voor de vrijwillige brandweer verlagen om het werk voor
brandweerlieden niet onmogelijk te maken, maar om het juist optimaal te faciliteren.

4. Lokaal sociaal
Schuldenproblematiek
Als inwoners in de problemen komen door schulden, moet de gemeenten snel en adequaat
handelen. En het is ook de gemeente die bepaalt of mensen niet kunnen of niet willen. Bij niet
kunnen zoekt de gemeente direct de samenwerking met professionele partijen. Dat werkt niet
alleen sneller, het maakt de taken voor de gemeente ook kleiner.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Inwoners met schulden krijgen snel een bewindvoerder toegewezen die zaken goed en met
de Westlandse aanpak oplost.

Westlandse cultuur
In de Westlandse cultuur zijn er een paar dingen die typerend zijn. Dan hebben we het over
schuurfeesten, hokken, schuitvaren, feestweken, de opening van het Heuls vaarseizoen en nog
veel meer. Het zijn evenementen die de saamhorigheid en de gezelligheid bevorderen. Helaas
vindt het huidige college het nodig om zich hier uitputtend mee te bemoeien. Dat gaat ten koste
van het enthousiasme van organisatoren. Als echt Westlandse partij is het instandhouden van de
Westlandse cultuur voor ons nummer 1. En wat andere vormen van cultuur betreft: graag zelfs,
maar wel op voorwaarde dat die zichzelf kan bedruipen en niet alleen maar op forse
gemeentelijke subsidies drijft.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• De lokale overheid heeft een minder dwingende rol in de regelgeving rond evenementen.
We tolereren absoluut geen excessen, maar met de huidige protocollen maken we het
werk van lokale organisatoren praktisch onmogelijk.
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Onderwijs
‘School’ staat bij LPF Westland voor brede ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.
Als gemeente hebben we veel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Wat nog beter
kan, is dat we in vele kernen meer mogelijkheden bieden om kinderen van 0 tot circa 16 jaar één
vertrouwde omgeving te bieden. Hoe? Door meer in te zetten op brede scholen.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• LPF Westland kiest voor kleine, herkenbare scholen in de kernen. Scholen die passen binnen
het bredeschoolconcept, in samenhang met kinderopvang, cultuur en sport.
• De gemeente maakt zich sterk voor het behoud van scholen in de kleinere kernen, waar een
school vaak het hart van de gemeenschap is (zoals Heenweg).
• Scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen worden actief betrokken bij het
masterplan Onderwijs-huisvesting. De raad krijgt weer het mandaat voor dit masterplan,
niet het college.
• Bij nieuwbouw of verbouwing van een brede school staat voorop dat de ruimte
multifunctioneel bruikbaar moet zijn, dus ook geschikt voor naschoolse opvang.
• De onderwijshuisvesting koppelen we aan het Westlandse accommodatiebeleid dat nog
steeds niet van de grond komt. Scholen worden niet intensief gebruikt, staan grotendeels
leeg terwijl verenigingen dankbaar gebruik zouden kunnen maken van de ruimte, zeker in
een tijd van teruglopende subsidies.
• We beginnen zo vroeg mogelijk met integreren van andere culturen. Een islamitische
basisschool in Westland gaat het wel heel lastig maken om een beetje begrip op te
brengen voor andermans ideeën.
• Zwemonderwijs wordt weer onderdeel van het basisonderwijs. De baden zijn er,
zwemlessen worden in veel gezinnen onbetaalbaar. Willen we het risico lopen dat
kinderen niet meer leren zwemmen in een waterrijke gemeente?
• Ook zwemmen doen we samen. Niet gescheiden omdat een geloof dat verlangt. We zouden
integreren, hebben we net afgesproken.

Zorg
De verzorgingsstaat mag dan verleden tijd zijn, dat wil niet zeggen dat de nieuwe
participatiemaatschappij als een zonnetje functioneert. Integendeel, er is - ook in Westland - nog
genoeg te doen. Vanuit het rijk heeft de gemeente de opdracht gekregen een veelheid aan taken
over te nemen. We begrijpen dat een nieuwe manier van werken essentieel is om het systeem in
de toekomst betaalbaar te houden. Maar om alles dan maar op de zelfredzaamheid van burgers te
gooien, gaat ons veel en veel te ver.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Het systeem van indicatiestelling in de zorg wordt waterdicht. Het is afgelopen met
grootschalig misbruik van zorggelden terwijl er voor schrijnende gevallen geen geld meer is.
• Ook is het duidelijk wat en wie subsidie krijgt en wat daar het maatschappelijk rendement
van is.
• We onderkennen het belang van samenwerking met partners in het veld. Maar het aantal
subsidieontvangers moet wel overzichtelijk blijven en hun toegevoegde waarde
transparant. We maken met elke partij duidelijke afspraken.
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Ouderenzorg
We worden ouder met z’n allen en blijven langer thuis wonen. Dat leidt tot problemen. Er moet
meer zorg komen, woningen moeten geschikt worden gemaakt voor ouderen of mensen met
beperkingen, er ontstaat sociale eenzaamheid. Wij willen dat iedere Westlander hier oud moet
kunnen worden, maar wel op een plezierige en waardige manier. Een beetje respect voor de
generatie die Westland heeft opgebouwd is helemaal op z’n plaats.
Alleen lukt dat niet echt door de ouderenzorg als bezuinigingspost te gebruiken. Wij kiezen voor
een Westland met voldoende zorgfaciliteiten, dichtbij de inwoners in elke kern. Maar ook een
Westland met mogelijkheden voor ouderen om elkaar te ontmoeten en initiatieven om ouderen
langer fit te houden. En een Westland waarin mantelzorgers essentieel zijn om de financiële gaten
in de professionele zorg te dichten die de rijksoverheid heeft laten ontstaan.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Kleine particulieren initiatieven die het voor ouderen makkelijker maken om sociale
contacten te onderhouden of fit te blijven, kunnen op onze steun en inzet rekenen.
• Het wordt voor oudere inwoners financieel bereikbaar om (technische) hulpmiddelen te
kopen waardoor zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Een geen one size fits
all maar maatwerk.
• Mantelzorgers zijn naast professionele inzet onmisbaar. Als je iets mankeert wil je het liefst
worden verzorgd door iemand die je kent. Daarom is LPF Westland er om mantelzorgers
beter toe te rusten en af en toe te ontlasten van hun zware taken.
• We houden het zorgvoorzieningenpeil in de regio in stand met voldoende zorgplaatsen voor
de eigen inwoners in alle instellingen.
• We gaan toe naar ‘belevingsgerichte’ zorg: een aanpak die de wensen en behoeften van
mensen voorop stelt, met oog voor zaken als identiteit, zelfwaardering, erbij horen en
geborgenheid.
• Kleinschalige zorgaanbieders krijgen meer mogelijkheden en ruimte in Westland.

Jongeren
Doen we genoeg voor de jongeren in onze eigen streek? Niet als je kijkt naar de afgelopen jaren.
Het college vond andere zaken belangrijker om financieel te ondersteunen en liet het jeugd- en
jongerenwerk achteruitgaan. Onverteerbaar, vinden we bij LPF Westland. Jongeren zijn heel
belangrijk voor de toekomst van het Westland. Bij ons zijn ze welkom. Zo houden we jongeren na
afloop van hun studie in Westland en helpen we de economie en de samenleving vooruit.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• De betutteling over sluitingstijden in de horeca is niet meer van deze tijd. De gemeente
schept kaders zonder regels.
• Er is een eind gemaakt aan de kaalslag in jeugd- en jongerenwerk, veroorzaakt door de
opeenvolgende bezuinigingen door het college. Het leeft weer in de streek!
• Jongeren krijgen betere kansen om elkaar te ontmoeten of iets te doen in hun vrije tijd.
Daarvoor creëren we per kern vaste of mobiele plekken voor onderling contact.
• De gele bus - oftewel Route 25 - is terug van weggeweest.
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Mindervaliden
Iedereen moet gewóón kunnen meedoen in de Westlandse samenleving. Ook als je iets mankeert.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• We maken beter gebruik van alle expertise die er is over maatregelen voor mindervaliden,
zoals bij het Platform Gehandicapten Westland.
• We maken ons sterk voor een betere positie van mindervaliden in de nieuwe
overlegstructuur, waar de menselijke maat in terugkeert.

Dieren
Westlanders hebben een groot hart voor dierenwelzijn. Zo was de recente actie om
verwaarloosde honden een betere toekomst te geven een Westlands initiatief. Met
kinderboerderijen en kleindierenverblijven kunnen we het dierenwelzijn ook overbrengen op de
kleine Westlandertjes. Ook wij zijn dierenliefhebbers.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Voor verwaarlozing of mishandeling van dieren is in Westland nul tolerantie. We lezen te
vaak dat dieren in kinderboerderijen of op weitjes worden mishandeld. Of dat mensen een
dier toch een te grote last vinden en er op minder sjieke wijze vanaf willen.
• Particuliere initiatieven om een noodopvang voor dieren in de regio op te zetten, krijgen alle
ruimte en verdienen alle steun van Westlanders.
• Gemeente Westland onderkent de maatschappelijke functie van kinderboerderijen en
andere initiatieven en ondersteunt die ook.

Sport
Westland stelt wat voor op sportgebied. Veel mensen sporten, individueel of in teamverband. Het
voorzieningenniveau is hoog. Als het aan ons ligt, gaan we die sport nog belangrijker maken. Het is
voor ons een manier om de sociale cohesie in de regio op hoog niveau te houden.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• We gaan na jaren van praten investeren in een topsportbeleid dat succesvol is.
• Er komt een nieuw combi-zwembad De Hoge Bomen.
• Westland ondersteunt actief de John Blankenstein Foundation en daarmee het LHBTG+beleid in de sport.
• Gemeente Westland heeft een stimulerende functie in het verbinden van sport en goede
doelen met elkaar. De gemeente werkt daar actief aan mee.
• De 25%-regeling is weer actueel. Daarmee investeren verenigingen voor 75% zelf in de
kosten van vernieuwing of uitbreiding (vaak door acties van de leden bijeengebracht) en
neemt de gemeente het restant voor haar rekening. Het zijn immers vooral lokale
ondernemers die ervan profiteren als verenigingen investeren.
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5. Werk en inkomen
Werk en voldoende banen zijn de basis voor een gezonde toekomst van de streek. Dat bereiken
we alleen maar met een sterke lokale en regionale economie. Daarom investeren we actief in een
optimaal ondernemersklimaat in Westland. Waar mogelijk faciliteren we bestaande en nieuwe
ondernemers op allerlei terreinen. Regelgeving moet er zijn, maar niet meer dan nodig is.
Ook kijken we naar de andere kant, die van de werknemers. Er staan nog te veel mensen langs de
kant die wel willen werken maar het op eigen kracht niet kunnen. (Als ze niet willen maar wel
kunnen, wordt het een ander verhaal.) Als er een aanpassing van de werkplek nodig is, faciliteren
we die. Patijnenburg is daar een belangrijke partner bij.
Waar kun je ons over 4 jaar op afrekenen?
• We stimuleren bedrijven (en gemeentelijke instellingen) om mensen in dienst te nemen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat de Participatiewet dat van ons vraagt,
maar vooral omdat we vinden dat we dat als Westlandse samenleving aan elkaar verplicht
zijn.
• Wie kán werken, werkt ook. Dat betekent dat je voldoet aan de belangrijke basisvoorwaarde
dat je fatsoenlijk Nederlands kunt spreken en schrijven. Zo niet, dan volg je een opleiding.
• Binnen de eigen gemeentelijke organisatie komt er een rem op de inzet van flexkrachten.
Wij kiezen liever voor vaste medewerkers met bekende gezichten, wat de band tussen
overheid en burger versterkt.

6. Tuinbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en openbaar vervoer
Tuinbouw
De tuinbouw is essentieel voor de vitaliteit van Westland. We hebben de afgelopen jaren gezien
hoe kwetsbaar een streek kan zijn met een economie die maar één motor heeft. Daarom zet LPF
Westland in op een versterking van de tuinbouw.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• In Westland is plaats voor bedrijven van 1 tot ca. 8 hectare, actief in bloemen, planten en
(niche)groenten, met een breed assortiment voor de gehele handelsketen.
• Aan het areaal wordt niet langer meer getornd. We hebben al genoeg hectaren ingeleverd.
• Voor uitbreiding van het glastuinbouwcluster kijken we ook buiten de grenzen van het
Westland. Er is ook bij de buurgemeenten ruimte, ook voor bijvoorbeeld toeleverende
industrie op bedrijfsterreinen.
• De modernisering van de glastuinbouw faciliteren we door de herstructurering van
verouderde gebieden te stimuleren en uitplaatsing van bedrijfswoningen eenvoudiger te
maken.
• Bewoners van uit te plaatsen woningen bieden we alternatieve woonruimte in de directe
nabijheid van of in de kernen aan.
• We zijn kritisch op oneigenlijk gebruik van glastuinbouwgrond. Maar als we moeten
handhaven, doen we dat wel met de menselijke maat.
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Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is een vak voor gevorderden in een overvolle regio als Westland. Wat we de
laatste jaren iets te veel hebben gezien, is dat omwonenden voor een voldongen feit staan bij de
presentatie van plannen. Dat kán niet alleen anders, dat móet ook anders. Er wordt een nieuwe
Omgevingswet geïntroduceerd, één die gemeenten meer instrumenten geeft om zelf te sturen.
Laten we die kans dan ook met twee handen beetpakken. En dan samen, beleidsbepalers én
inwoners. Met de burgers gaan we er actief aan werken dat Westland een gemeente is waar je
met plezier woont, werkt, onderneemt, leert of recreëert.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• We houden een beetje rekening met elkaar. Dat betekent dat we normen niet zodanig gaan
versoepelen dat partijen - bijvoorbeeld overlastgevende bedrijven en bewoners - met
elkaar in conflict gaan komen. Bij het vergunningenbeleid hanteren we ruime
afstandsnormen die bewoners vrijwaren van geluidsoverlast, stank of andere vervelende
milieugevolgen.
• Met die realistische normen maken we het meteen voor ondernemers eenvoudiger om te
ondernemen, omdat zij niet langer worden geconfronteerd met klachten uit te omgeving.
• Projectontwikkelaars, bedrijven en andere initiatiefnemers voor plannen gaan na overleg
met de gemeente eerst met de bewoners in overleg over hun plannen. Daarmee creëren
we plannen die breed worden gedragen en houden we tijd- en geldverslindende juridische
procedures buiten de deur.
• De Westlandse inwoner krijgt een grotere inbreng in het opstellen van een omgevingsvisie.
Die maken we immers voor die inwoners, dus wat is er nu logischer dan hen te laten
meepraten over welke kwaliteit zij willen?
• Bij plannen voor openbaar toegankelijke gebouwen halen we er deskundigen bij: die van het
Platform Gehandicapten Westland. Niet alleen voor de vorm, maar om hun mening serieus
te nemen.
• Met name in oudere wijken is het tekort aan parkeerplaatsen rampzalig. We kunnen niet
eeuwig blijven toekijken hoe straten vollopen, maar gaan actief zoeken naar alternatieven
in de openbare ruimte. En burgers die met initiatieven komen, krijgen daar de kans voor.
• Het tekort aan parkeerruimte speelt ook in de centra. Vooral in de centra van Naaldwijk en
Wateringen is er op vrijdag en zaterdag ruimte te kort. Dat gaat ten koste van onze
middenstand. Ook hier gaan we actief op zoek naar oplossingen.
• Bij toekomstige veranderingen nemen we het belang van parkeren realistisch mee. Hoe kan
het gebeuren dat we twee gemeentehuizen laten bouwen waar bij oplevering al een tekort
aan parkeerplaatsen is?
• We gaan niet alle leegstaande winkelpanden weer aan een nieuwe winkel helpen. Dat
betekent dat we makkelijker omspringen met bestemmingswijzigingen.
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Verkeer
Het Westland is een druk gebied met een infrastructuur die niet met z’n tijd is meegegaan. We
kunnen niet de hele regio asfalteren, en dat is ook het laatste wat we willen. Maar als we kritisch
kijken naar de doorstroming, dan is het duidelijk dat er ‘iets’ moet gebeuren. Voor ondernemers,
voor inwoners, voor schoolkinderen, voor sporters, voor recreanten - voor iedere Westlander.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• We gaan met de provincie alle mogelijke oplossingen inventariseren om de ontsluiting van
het Westland te verbeteren.
• De veiligheid van fietsers krijgt een hoger belang. Daar betrekken we ook scholen,
(sport)verenigingen en andere betrokkenen bij.
• Voorop staat dat de centra van alle kernen goed bereikbaar moeten blijven.
• Er komt een apart meldpunt in Westland om te monitoren hoe het zit met de
verkeersintensiteit.

Groen in de kernen
In tegenstelling tot veel andere gemeenten is er in Westland weinig openbaar groen waar mensen
kunnen wandelen en recreëren etc. We beseffen dat grond schaars en duur is, maar Westland
moet ook leefbaar blijven en dat wordt niet bereikt door elke meter vol te bouwen. En die groene
ruimte die er is, houden we ook netjes bij.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• De kwaliteit van het groen binnen de kernen gaat substantieel omhoog.
• Onderhoud van de openbare ruimte krijgt een hogere prioriteit. Goed onderhoud voorkomt
verwaarlozing en is uiteindelijk kostenefficiënter.

Openbaar vervoer
Veel Westlanders hebben de bus nodig om naar hun werk of hun school te moeten. Of voor de
sociale contacten. In een gemeente met meerdere kernen behoort elke Westlander gebruik te
kunnen maken van openbaar vervoer. Ook in de avonduren, ook in het weekend.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Er blijft ook openbaar vervoer mogelijk binnen de kleine kernen.
• Waar busvervoer door de exploitant niet meer commercieel aanvaardbaar is, springt de
gemeente bij met alternatieven als daardoor de bereikbaarheid van kernen in de knel komt.
• Steden als Den Haag en Rotterdam zijn - met name in de spits - goed te bereizen met
regelmatig ritten in bussen met een behoorlijke capaciteit.
• Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van tramlijn 16 vanuit Wateringen naar de
Horti Campus.
• Ook bekijken we of er een station Maasdijk aan de Hoekse Lijn kan worden toegevoegd.
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7. Financiën
We waren het in Westland gewend dat we tot de financieel gezondste gemeenten van Nederland
behoorden. In 2010 kwam er een kentering. De jaarrekening liet een negatief resultaat zien.
Tweehonderd miljoen euro, overgehouden aan de verkoop van het energiebedrijf en Caiway, kon
het tij niet keren. Westland had zich laten verleiden tot het aankopen van veel bouwgrond voor de
Westlandse Zoom en kreeg, door de crisis op de woningmarkt, de rekening gepresenteerd.
Na jaren van bezuinigen - die we allemaal hebben gemerkt - gaat het nu weer de goede kant op.
Maar het gaat LPF Westland nog lang niet hard genoeg. Waar wij voor staan, is een
gemeentebegroting die solide, gezond én realistisch is. Het voordeel van die strakkere begroting
gaat elke Westlander merken in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat de woonlasten waaronder
de OZB minder hard stijgen of - liever nog - dalen.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Elk jaar is de begroting ruimer dan nodig is. Aan de ene kant door een onrealistische
planning, aan de andere kant door de te grote hoeveelheid wensen. We gaan eindelijk
eens verstandig met ons huishoudboekje om.
• We kijken kritisch naar posten die lager kunnen. Of die zelfs helemaal kunnen worden
afgeschaft. Van zaken als Westland Marketing, het Westland Event, internationale
Westlandse activiteiten en dergelijke is het rendement nog nooit aangetoond.
• Jaarlijkse grote subsidies zoals aan Vitis Welzijn moeten jaarlijks goed beoordeeld worden en
geen automatisme zijn.
• Leges moeten kostendekkend zijn, met uitzondering van goede doelen: geld dat voor een
goed doel is opgehaald, mag niet opgaan aan leges, vergunningen of toeristenbelasting.
• We bekijken elke belasting goed op het praktisch nut. Als we – een voorbeeld – nu zo graag
het toerisme willen bevorderen, moeten we dan wel een toeristenbelasting blijven heffen?

8. Milieu, duurzaamheid, kust en recreatie
Natuurlijk hebben we oog voor het milieu. Maar we houden niet van schone-luchtfietserij. We
bekijken duurzaamheid liever met een praktische bril. Als we overstappen op alternatieve
energiebronnen, dan kiezen we die mogelijkheden die bij een streek als Westland passen. Niet
voor niets was het LPF Westland dat destijds een - aangenomen - motie heeft ingediend om
windturbines tegen te houden.
Recreatie kan een tweede economische motor zijn. Maar laten we dan ook investeren in recreatie
op Westlandse schaal, zoals vaarrecreatie. Daarvoor investeren we óók in goede afspraken met
het Hoogheemraadschap van Delfland.
Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
• Er komen geen grote windturbines bij in Westland: te veel lawaai, te veel slagschaduw. Ook
de winning van gas staat op een laag pitje. Als gemeente investeren we actief in duurzame
alternatieven zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte).
• Het Westlandse strand is een familiestrand. Om toerisme en recreatie te stimuleren, zijn
enkele strandpaviljoens jaarrond open.
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• Er zijn meer mogelijkheden voor Westlanders om dichtbij huis te recreëren. Dat zijn
kleinschalige vormen van recreatie, ook aan de kust.
• De streek wordt aantrekkelijker voor niet-Westlanders om hier een bezoek te brengen. We
hebben geen capaciteit voor massatoerisme, maar wel oog voor wat het Westland uniek
maakt: het strand, de vaarwegen en de dorpen.

Kernen
Algemeen
• LPF Westland wil meer openbare toiletten in winkelkernen, met name voor mindervaliden.
Die motie hebben we al ingediend, dus waar is het wachten nog op?
• Een belangrijk onderdeel van de Westlandse gemeenschap zijn de dorpsfeesten. Die blijven
zoals ze zijn en worden niet langer meer door burgemeester en politie gekortwiekt.
• Veiligheid wordt steeds belangrijker. Daarom is de gemeente er om initiatieven op het
gebied van buurtpreventie te stimuleren.

Naaldwijk
• We gaan werk maken van de herontwikkeling van het gebied-Verdilaan. Het nieuwe
gemeentehuis staat er, maar wat doen we met de locatie van het oude? En met de Albert
Heijn?
• Er komt een Westlandse Bicyclette (een bewaakte fietsenstalling).
• Het kruispunt Grote Achterweg/Zwartendijk is niet langer meer een knelpunt in het
wegennet.
• Op de locatie van de voormalige Dalton mavo aan de Hendrik van Naaldwijkstraat komen
woningen.

De Lier
• We gaan voor een versnelde aanleg van de oostelijke randweg.
• Er komen definitieve oplossingen voor een paar onveilige punten: de Sportlaan, kruisingen
op de Veilingweg, de ontsluiting van sportaccommodaties, de kruising Burgemeester Van
Doornlaan/Jochem van der Houtweg en de verkeerssituatie op en rond Leehove (aanleg
van een rotonde).
• De gemeente pakt de wateroverlast in de Oranjewijk met structurele maatregelen aan.
• In de nieuwe wijk Liermolen-Molensloot komen naast betaalbare woningen ook duurzaam
gebouwde, energieneutrale woningen in een wijk met veel groen en water.

Honselersdijk
• We houden continu in de gaten of inwoners geen overlast veroorzaken.
• Het centrumplan ligt er al veel te lang. We gaan er vaart mee maken.
• Een groot deel van de problemen in de kern ontstaat door de onevenredige
woningverdeling: een hoop percentage sociale huurwoningen. Daarom gaan we het
toewijzen van woningen beter monitoren, ook het oog op statushouders die we moeten
huisvesten.
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Wateringen
• Het verkeer in het centrum moet beter doorstromen.
• De verkeersveiligheid voor fietsers, met name schooljeugd, moet worden verbeterd.
• We gaan voortvarend aan de slag met de herontwikkeling van de voormalige ‘tuin Van der
Lely’.
• Er komt geen asielzoekerscentrum in het ‘Polenhotel’.

Kwintsheul
• De opening van een supermarkt is toegezegd, maar dan wel op korte termijn: inwoners
hebben lang genoeg moeten wachten.
• Om de leefbaarheid van Kwintsheul te bevorderen, gaan we haast maken met de bouw van
woningen bij De Driesprong.
• Er komt een betere aansluiting van de nieuwe woningen bij de Sonnehoeck naar het dorp
met onder andere een veilig fietspad en een fietsbrug.
• Er komt een degelijke – overzichtelijke – ontsluiting op de hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat
met het oog op de nieuw te bouwen huizen aan de Driesprong.
• De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein krijgt voorrang, met een snelle realisatie
van de rondweg voor vrachtverkeer en een verbetering van het wegdek.

’s-Gravenzande
• Met een versnelde ontsluiting van de Dijckerwaal komt er eindelijk een oplossing voor
bedrijventerrein Teylingen en de bewoners van de nieuwe wijken.
• Nu het nieuwe Stadshart bijna is afgerond, vraagt de verkeerssituatie in het centrum - met
name rond het Marktplein - meer aandacht.
• De Multimate-locatie wordt herontwikkeld.
• Beginnende (jeugd)overlast wordt op tijd de kop ingedrukt.

Heenweg
• We zoeken actief naar een alternatief voor de sloop van de gymzaal.
• De brede buurtschool ‘Kameleon’ is van groot belang voor de leefbaarheid. Behoud van de
brede school staat voorop.
• Waar er een mogelijkheid is om woningen op de plek van verouderde glastuinbouw (mits die
grond elders in de regio wordt gecompenseerd) te realiseren, grijpen we die kans aan.

Monster
• We brengen de levendigheid terug in het winkelgebied.
• Monster is niet langer meer een afvoerputje voor de Haagse woningmarkt, maar is van de
eigen inwoners.
• De Westlandse Zoom is er voor alle inwoners, dus komen er ook betaalbare koopwoningen.
• Handhaving krijgt eerste prioriteit nu Monster de kern is met een hoog percentage
statushouders en MOE-landers die nogal eens voor overlast zorgen.

Ter Heijde
• De sociale cohesie die Ter Heijde vanouds kenmerkt, moet worden ondersteund. Daarom
hebben Westlanders hier voorrang bij woningtoewijzing.
• Parkeerruimte is in eerste instantie voor eigen bewoners. We pakken parkeerproblemen
effectief aan.
14

Poeldijk
• Er komt definitief een goede invulling voor cultureel centrum De Leuningjes.
• De centrumfunctie van Poeldijk versterken we met een stedenbouwkundige visie die
realistisch en toekomstbestendig is.
• Nieuwe wijken krijgen meer groen.
• We maken een beter verkeerscirculatieplan om overlast door ongewenst vrachtverkeer te
voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten.
• We gaan aan de slag in straten die vanwege achterstallig onderhoud nodig herbestraat of
opnieuw verhard moeten worden.

Maasdijk
•
•
•
•
•

Het ‘pootje van Bram’ om de ontsluiting te verbeteren, komt er op korte termijn.
Inwoners moeten ook via het openbaar vervoer makkelijk in en uit Maasdijk kunnen komen.
Met fietshekken gaan we de veiligheid voor fietsers uit het ‘Maastunneltje’ verbeteren.
Het Oranjeplein gaan we herinrichten.
Er moet meer aandacht zijn voor het instandhouden en versterken van de saamhorigheid in
het dorp.
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