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Algemeen

LPF Westland is rechts én eerlijk. We bedrijven politiek vanuit het gedachtegoed van wijlen Pim
Fortuyn. Daarbij staat de vrijheid van meningsuiting centraal en pleiten we voor gelijke rechten en
plichten voor iedereen. Onze kijk op het vreemdelingenbeleid en de islamisering is dan ook kritisch,
maar rechtvaardig. Ook zijn we kritisch op het feit Den Haag besluiten neemt die grote impact
hebben op gemeenten. De gevestigde orde dringt ons deze besluiten op, veelal zonder hoor en
wederhoor of de daarbij behorende financiële middelen. Geen taken, zonder knaken!
LPF Westland is tegen elke vorm van discriminatie. We pleiten voor integratie in plaats van
segregatie waarbij al van jongs af aan gelijkheid wordt gestimuleerd. Wij zijn voor goede
voorlichting op scholen, waarbij ieder kind wordt duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voor
discriminatie op grond van afkomst, geloof, gender, geaardheid of wat dan ook. Daarnaast is ook
positieve discriminatie een vorm van discriminatie. Ieder mens moet gelijk behandeld worden.
Daarom zijn wij tegen quota; simpelweg de meest geschikte persoon op de juiste plek, ongeacht
wie je bent en waar je vandaan komt.

1. HUISVESTING EN WONEN
Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. LPF Westland hecht hierbij aan het behoud van de
Westlandse identiteit. We staan open voor vernieuwing, maar we vinden het erg belangrijk dat
Westlanders en hun kinderen hier fijn kunnen (blijven) wonen. Om alle Westlanders van een
woning in onze gemeente te kunnen voorzien, pleiten we ervoor om onze eigen inwoners bij zowel
sociale huur- als koopwoningen een eerlijke kans te bieden.

Eerlijke toewijzing voor Westlandse woningzoekenden

Voor sociale huurwoningen willen we via lokaal maatwerk de volle wettelijke mogelijkheden
gebruiken voor eerlijke toewijzing. Ook bij de toewijzing van nieuwe koopwoningen moeten
we alle kansen benutten om Westlandse woningenzoekenden bovenaan de lijst te krijgen.
We pleiten voor een stimuleringsregeling om de doorstroming te bevorderen, huizen komen
hierdoor vrij voor gezinnen en nieuwbouw richt zich op de toenemende vergrijsde bevolking.
Hierbij stimuleren we meergezinswoningen en kangoeroe-woningen, waarin meerdere generaties
apart, maar dichtbij elkaar wonen. Zorgen voor elkaar zit nu eenmaal ingebakken
in het Westlands DNA.

Verantwoord bouwen binnen de kernen

We moeten verantwoord omgaan met het toevoegen van huizen. Het bouwen van huizen moet
niet ten koste gaan van de leefbaarheid binnen de Westlandse kernen. De ruimte is beperkt en
daarom moeten we hier slim en betaalbaar mee omgaan. Als we de kernen te hard uitbreiden,
loopt het Westland letterlijk en figuurlijk vast. De doorstroming van het verkeer verslechtert.
Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij woningen en bedrijven elkaar in de weg gaan zitten
en beiden overlast ervaren door de (te) korte afstand van elkaar. Wij pleiten voor inbreiding in
plaats van uitbreiding, waarbij er woningen binnen bestaande kernen ontwikkeld worden,
bijvoorbeeld door herontwikkeling van winkelpanden buiten het kernwinkelgebied of verouderde
bedrijfslocaties.
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Daarnaast moeten we hoogbouw niet schuwen op plekken waar dat verantwoord is.
Geen onbegrensde groei, maar beheerste groei gericht op de lokale behoefte. Hierbij is
rolstoeltoegankelijkheid geen wens, maar een must!

Betaalbare starterswoningen

Het tekort aan starterswoningen baart ook LPF Westland zeer grote zorgen. De huizenprijzen rijzen
de pan uit en vele starters vissen achter het net. Sociale huurwoningen zijn er te weinig
en ook in het middensegment is weinig betaalbaars te krijgen. Dit probleem reikt verder dan de
grenzen van het Westland: in heel Nederland zijn starters de dupe van het woningtekort, met de
Randstad als negatieve uitschieter.
Helaas hebben we de marktwerking zelf niet in de hand. Wel kunnen we maximaal middelen
en mogelijkheden inzetten om meer betaalbare woningen voor onze jonge woningzoekenden
bereikbaar te maken. In de Westlandse woonvisie is vastgelegd dat bij nieuwprojecten er minimaal
50% sociaal en betaalbaar moet worden gebouwd. Er worden momenteel diverse projecten
uitgevoerd waar deze norm is toegepast. Daarmee zijn we goed op weg, maar daarnaast moet er
nog meer sturing komen op betaalbaarheid bij nieuwbouwprojecten. Het advies van de
Jongerenraad om een deel van de woningen exclusief te reserveren voor jonge woningzoekenden,
is de moeite waard om verder uit te werken. Daar moet wel een zelfbewoningsplicht aan gekoppeld
worden om speculanten buiten de deur te houden.
Er zijn ook lopende projecten waar in het verleden al andere afspraken over zijn vastgelegd en
waar geen goedkopere woningen worden gebouwd, zoals onder andere de Westlandse Zoom.
Waar mogelijk moeten deze afspraken worden opengebroken om ook hier meer betaalbare
woningen te kunnen realiseren.

Zorgprojecten verdienen maximale medewerking

(Particuliere) initiatieven voor woon- en zorgcomplexen zoals Zonneberg in Wateringen, Berkenflat
in ’s-Gravenzande, Droom Je Thuis en Huize Dijckwegh in Naaldwijk verdienen maximale
medewerking bij de gemeente zonder onnodige bureaucratie.

2. TUINBOUW EN ECONOMIE
Glastuinbouw

De glastuinbouwsector is de economische motor van Westland, tuinbouw zit in het DNA van onze
gemeente en zal ook in de toekomst een belangrijke rol in Westland houden.

Extra inzet op kennis en innovatie

Om Westland het Silicon Valley van de internationale glastuinbouw te houden, moeten we blijven
inzetten op innovatie en ontwikkeling van kennis. De focus van de gemeente moet liggen op het
hele tuinbouwcluster; niet alleen teelt maar ook op toeleveranciers, technische innovaties en de
kennis hieromheen. Met dit totaalpakket aan kennis en kunde onderscheidt het Westland zich, dit
verdient maximale medewerking van de gemeente.

Bestemmingplannen mogen geen blokkade vormen

Er dient maximaal ruimte te zijn voor ondernemers uit het glastuinbouwcluster. Tuinbouwbedrijven
die innovatieve teeltmethoden gebruiken zijn steeds meer in opkomst. Deze bedrijven zijn niet
altijd meer te vatten onder de definitie “agrarisch glastuinbouw”. De gemeente moet hier bij
toekomstige bestemmings- en omgevingsplannen rekening mee houden, om ruimte te blijven
bieden aan deze bedrijven. Daarnaast moet er plaats blijven voor kleine glastuinbouwbedrijven,
mits het hoofdinkomen uit het tuinbouwbedrijf komt.
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Duurzame tuinbouw stimuleren

Westlandse tuinbouwondernemers hebben de afgelopen jaren flink verduurzaamd. Daar zijn we
trots op en dit juichen we toe. De overheid moet deze ondernemers hierin verder ondersteunen.
Geen ODE-belasting om duurzame energiebronnen van kwekers af te straffen, maar middelen
aanbieden om duurzaamheid te stimuleren. Het gebruik van aardwarmte voor de tuinbouw
(geothermie) is wat LPF Westland betreft een mooie ontwikkeling in het kader van duurzaamheid
die de komende jaren verder uitgebreid moet worden.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het Westland kent verschillende (agro)logistieke bedrijventerreinen. Bij uitbreiding of nieuw
vestiging van grotere bedrijven dient de gemeente bij de beoordeling van de vergunningverlening,
de huisvesting van arbeidskrachten te betrekken. Allereerst moeten bedrijven aangesproken
worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door zo veel mogelijk mensen uit de regio
in dienst te nemen. Er ligt een taak voor werkgevers in het benutten van het arbeidspotentieel
binnen de regio. Indien dat niet lukt, zullen bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen
en oplossingen moeten aandragen om de door hen benodigde arbeidsmigranten te huisvesten.
Het kan niet zo zijn dat de oplossing voor een groot deel op het bordje van de gemeente en daarbij
de inwoners van Westland terecht komt. LPF Westland blijft voorstander van huisvesting arbeidsmigranten bij de kwekers, uiteraard daar waar mogelijk is en onder duidelijke voorwaarden.

3. IMMIGRATIE
Kritisch richting opgelegde norm huisvesting statushouders

LPF Westland pleit voor huisvesting van statushouders in krimpgebieden; de lobby moet zich
daarop richten. Statushouders willen we géén voorrang geven op de krappe Westlandse
woningmarkt. Statushouders die vanwege het landelijk beleid noodgedwongen ons in de maag
gesplitst worden, terwijl de ruimte hier zo schaars is, moeten worden gespreid over de kernen en
worden gelimiteerd per straat of wijk. Een andere houding gaat ten koste van de sociale cohesie en
de mogelijkheden voor huisvesting van (jonge) Westlandse woningzoekenden.

Focus op integratie van jongs af aan

We zetten ons in voor integratie in plaats van segregatie: we zijn voorstander van openbaar
onderwijs, dus géén Islamitische school in Westland. Integreren doe je samen, met elkaar!

4. BEHOUD VAN DE WESTLANDSE IDENTITEIT
Identiteit

Op de Westlandse identiteit zijn we trots, LPF Westland wil deze cultuur dan ook graag behouden.
In het Westland kijken we naar elkaar om. Sociale en culturele initiatieven verbinden de
Westlanders, deze initiatieven verdienen de volledige medewerking van het lokaal bestuur.

Huis van de buurt

Het Huis van de Buurt is een plek waar onze inwoners terecht kunnen voor vragen en hulp en is
een plek waar de bibliotheek gevestigd is. LPF Westland juicht dit van harte toe. Mensen hebben
behoefte aan ontmoeting. Het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe en ook het aantal
ouderen groeit. Daarmee ligt eenzaamheid op de loer. Ontmoeting en activiteiten kunnen dit
tegengaan en stimuleert de sociale cohesie.
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Westlandse feestweken faciliteren

De feestweken die zomers plaatsvinden in de kernen verbindt de Westlandse inwoners. Dit moeten
we koesteren en faciliteren; geen onnodige regels waardoor het de organisatie moeilijk wordt
gemaakt. De organiserende comités kennen hun verantwoordelijkheid en kunnen dit.

Jeugdinitiatieven

Initiatieven voor de Westlandse jeugd moeten worden omarmd. Skatebanen, trapveldjes of een
openbaar park voor de beoefening van sport. De jeugd heeft de toekomst, neem hen serieus!
De houding van de gemeente richting onze jongeren moet zijn moet zijn: “Ja, mits…” in plaats
van “Nee”.
Een andere typisch Westlandse gewoonte is het schuitvaren van jongeren in de zomer. Deze
jongeren moeten we niet beknotten maar omarmen; spreek heldere, realistische spelregels met
elkaar af. Zo blijft het leuk voor iedereen; leven en laten leven!

Oudereninitiatieven

Het creëren van ontmoetingsplaatsen voor ouderen en het tegengaan van eenzaamheid is
essentieel. Koffie-ochtenden in openbare gebouwen en het openstellen van sportkantines op
doordeweekse ochtenden moet worden gestimuleerd.
De snelheid waarin de wereld digitaliseert kan soms best lastig zijn voor ouderen. Het is daarom
belangrijk dat zij terecht kunnen voor ondersteuning en vragen bij Vitis en de lokale bibliotheek.

Sociale werkvoorzieningen

Sociale werkvoorzieningen zoals Patijnenburg, Biesieklette en GroenPerspectief zijn van groot
maatschappelijk belang en verdienen onze steun. De gemeente moet bij uitbesteding van taken
eerst kijken of deze via deze organisaties kunnen worden uitgevoerd.

Schuldhulpmaatjes en mediation

LPF Westland pleit voor meer inzet van laagdrempelige schuldhulpmaatjes en mediation.
We moeten inzet van deurwaarders zo veel mogelijk voorkomen; dit maakt de problemen alleen
maar groter. Voorkomen is beter dan genezen.

Kunst & Cultuur

Een 100.000+ gemeente verdient een goed theater. Een nieuw Westland Theater de Naald moet er
komen! Een nieuw theater kan multifunctioneel worden ingezet om Westlanders te verbinden.
Denk aan culturele of kunstzinnige exposities, maar bijvoorbeeld ook aan vergaderingen en
bijeenkomsten.

Dierenwelzijn

LPF Westland ondersteunt initiatieven op het gebied van dierenwelzijn. Het dierencentrum aan de
Vierschaar moet er komen!

5. VEILIGHEID
Vergroten veiligheidsgevoel

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. LPF Westland pleit voor cameratoezicht en goede
verlichting op onveilige plekken, wat zorgt voor een groter veiligheidsgevoel. Om de druk op de
politie te verminderen, pleiten we ook voor meer inzet van particuliere beveiliging. Daarnaast
maken we ons hard voor meer agenten in de regio.
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Tegengaan van criminaliteit

Ondermijning en vermenging van onder- en bovenwereld is een steeds groter wordend probleem.
Er moet voldoende inzet gepleegd worden om ondermijning tegen te gaan. Het is naïef om te
denken dat Westland met zijn grote logistieke betekenis oninteressant zou zijn voor de misdaad.
LPF Westland pleit voor mobiel cameratoezicht op hotspots.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid laat in verschillende kernen nog te wensen over, vooral de fietsroutes voor
scholieren verdienen daarbij extra aandacht. Snelheid beperkende maatregelen in woonwijken
juichen wij toe.

6. SPORT, GEZONDHEID EN ZORG
Sport voor iedereen

Sport moet bereikbaar zijn voor iedereen. We moeten minder draagkrachtigen ondersteunen om
te kunnen sporten. Sportverenigingen verdienen ondersteuning van de gemeente. Het bevordert
de gezondheid, saamhorigheid en is daarom van groot maatschappelijk belang.
Vanwege de groei van de kern de Lier pleit LPF Westland voor uitbreiding van sportpark de Zweth.
Het calisthenics park in Naaldwijk is een groot succes. Dit initiatief verdient navolging in andere
kernen, mogelijk in combinatie met Westlands eerste pumptrackbaan.

Meer watertappunten

Sinds corona wordt er veel gewandeld. Daarom is het belangrijk voldoende watertappunten in
Westland te hebben.

Zorg en gezondheid

Wij willen dat iedere Westlander hier oud moet kunnen worden, maar wel op een plezierige en
waardige manier. Respect voor de generatie die Westland heeft opgebouwd is helemaal op z’n
plaats, maar ook de jonge Westlander moet niet vergeten worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Goede en menselijke zorg is ongelooflijk belangrijk. Voorlichting over gezonde voeding is
noodzakelijk; we moeten inzetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen! Wij kiezen
voor een Westland met voldoende zorgfaciliteiten, dichtbij de inwoners in elke kern. Maar ook een
Westland met mogelijkheden voor om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en initiatieven om onze
inwoners langer fit te houden. Een Westland waarin mantelzorgers worden ondersteund bij hun
zware taak.

Verpleeghuizen & thuiszorg

We houden het zorgvoorzieningenpeil in de regio in stand en willen het aantal
verpleeghuisplaatsen uitbreiden. Het tekort aan verpleeghuisbedden baart LPF Westland grote
zorgen. De nieuwbouw van de Naaldhorst, waar in deze collegeperiode de eerste stappen voor zijn
gezet, moet tot uitvoering komen. Daar kan het echter niet bij blijven. Mogelijkheden op de huidige
Wittebrug locatie in Poeldijk en in de nieuw te bouwen wijk Wateringen-Noord moeten worden
benut. LPF Westland wil dat kleinschalige zorgaanbieders meer mogelijkheden en ruimte in
Westland krijgen zorg aan te bieden. Wie goede thuiszorg nodig heeft, moet daarop kunnen
vertrouwen. De wachtlijsten voor de WMO moeten daarom zo snel mogelijk worden weggewerkt.
Ook zetten we ons in voor het behoud van een dementievriendelijke gemeente.
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GGZ

Goede geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom is het
belangrijk dat patiënten voldoende begeleiding kunnen krijgen en dat er voldoende
opnameplaatsen beschikbaar zijn.

Besparen in plaats van bezuinigen

Om te besparen in de zorg wil LPF Westland bekijken waar kan worden gesneden in de
bureaucratie. Op de zorg aan het bed mag niet bezuinigd worden. Kritisch blijft LPF Westland kijken
naar de hoog opgelopen zorgkosten zoals jeugdzorg en PGB. Het kan en mag geen open-einde
regeling zijn. Een waterdicht systeem voor indicatiestellingen is een must.

7. BEREIKBAAR WESTLAND
Goed openbaar vervoer

Voor een economisch vruchtbare gemeente als Westland is Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
met een goede verbinding met de omliggende steden Delft, Den Haag en Rotterdam noodzakelijk.
Het Floragebied bij World Horti Center is een goede locatie om dit te verwezenlijken. Mensen krijg
je alleen uit de auto met een goed en snel openbaar vervoer.
Het Westlands openbaar vervoer moet rolstoeltoegankelijk en geschikt zijn voor mensen met een
(visuele) beperking. Dat betekent ook dat een obstakelvrije en veilige looproute naar OV haltes
gerealiseerd moet worden.

Verkeersveiligheid

Op verschillende punten in Westland wordt veel te hard gereden. Berichten daarover komen uit
nagenoeg alle kernen. LPF Westland pleit voor snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen in
wijken en dorpscentra, die per situatie verschillend kunnen zijn. Waar mogelijk kan de aanleg van
rotondes snelheid beperkend werken. Dit bevordert ook de doorstroming van het verkeer.

Parkeerdruk

De parkeerdruk in de dorpscentra is groot. Uitbreiding van de parkeerruimte op maaiveld gaat
ten koste van andere functies zoals wonen of groen en dan ontstaat daar weer een probleem.
De oplossing voor het parkeerprobleem moet dus veel meer gezocht worden in parkeren op
daken of ondergronds.
Handhaving van blauwe zones is belangrijk om parkeerruimte voor winkelend publiek beschikbaar
te houden.

Verkeersontwikkelingen

De aanleg van de zogeheten snelfietspaden juichen we als LPF Westland toe. Het aantal
toegenomen elektrische auto’s vraagt om aanleg van meer laadpalen. Wel dient er te worden
gekeken naar de haalbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en andere mogelijke gevolgen.

8. ONDERWIJS
Focus op integratie

LPF Westland focust op integratie in plaats van segregatie. Westland moet zich daarom zo veel
mogelijk inzetten op openbaar onderwijs in plaats van onderwijs op basis van religie.
Om segregatie te voorkomen moeten kinderen van alle afkomsten en religies samen opgroeien,
spelen en leren. Een islamitische school in Westland past niet bij deze gedachte.
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Herinvoering schoolzwemmen

LPF Westland pleit voor herinvoering van het vangnet voor het schoolzwemmen. Ieder kind die de
basisschool verlaat zou een zwemdiploma moeten hebben.

Leren voor later

Er moet goed overleg komen tussen bedrijven en onderwijs zodat onze jongeren de vaardigheden
leren die ze later nodig hebben. Het Westlands Natuur en Techniek (WNT) Web kan hierbij een
verbindende rol hebben.

Campusontwikkeling MBO, HBO en WO in het Floragebied

Campus ontwikkeling met zowel het vakcollege als hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs
is belangrijk voor het voortbestaan van onze toonaangevende tuinbouwpositie in Nederland en
daarbuiten. Met een goede aansluiting tussen de opleidingen worden de onderwijskansen voor
onze jongeren vergroot en wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

9. DIENSTVERLENING
Dienstverlening

De overheid is er om de burger te dienen en niet andersom. Verbetering van de service van de
gemeente aan onze inwoners moet constant de aandacht hebben. Het moet sneller en adequater,
of het nu gaat om de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of vergunning.

Afvalinzameling

De huidige manier van afvalinzameling en -verwerking moet kritisch worden bekeken. De
ervaringen van de inwoners zijn van groot belang. De nieuwste technieken moeten ten volle
worden benut. Hier liggen (grote) kansen!

10. MILIEU, DUURZAAMHEID EN ENERGIE
Afschaffen van ODE-belasting

LPF Westland wil vol gas de lobby inzetten richting de landelijke overheid tegen ODE belasting.
Deze regeling staat de verduurzaming van de tuinbouw in de weg. De glastuinbouwbedrijven in
Westland zijn de meest efficiënte en innovatieve agri-bedrijven ter wereld. Zo wordt er volop
gebruik gemaakt van aardwarmte, WKK centrales en LED-belichting. Het extra belasten van
duurzame energie middels ODE werkt contraproductief en voelt als straf voor alle goede zaken
die de tuinbouw bijdraagt op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers moeten gestimuleerd
worden om te verduurzamen, in plaats van te worden afgestraft.

Niemand verplicht van het gas af

De energietransitie raakt bewoners direct. Wij staan voor keuzevrijheid als het gaat om invullen
van de energiebehoefte per woning. Daarbij hoort ook de keuze om te kiezen voor aansluiting op
aardgas. Niemand moet verplicht van het gas af!
Westland moet hierin het voortouw nemen om de verplichte afkoppeling van het gas tegen te
gaan. Daar waar Europese buurlanden juist aan het aardgas gaan, worden onze bewoners op
onvoorziene hoge kosten gejaagd door de energietransitie. Het gasnet is belangrijk voor de
continuïteit en geeft mogelijkheden in de toekomst m.b.t. transport voor waterstof.
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Duurzame energiebronnen

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, dient maximaal gefaciliteerd te worden.
We moeten inzetten op zonne-energie op bedrijfsgebouwen. In Westland is er onvoldoende
ruimte voor zonne-weides. We zijn tegen (grootschalige) windturbines.

Veilig water

Goede waterkwaliteit is een issue in Westland. Excessen dienen te worden aangepakt,
niet de gehele tuinbouwcluster. De uitheemse rivierkreeft moet worden bestreden.
Zwemwater moet veilig zijn. Doorstroming moet daarvoor worden bevorderd. We streven
naar klimaatadaptief bouwen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan.

11. KUST, RECREATIE, TOERISME EN GROEN
Groen

Westland is de laatste jaren aantoonbaar groener worden. Vele hectare glas hebben plaats
gemaakt voor nieuwe woonwijken waar ook groen en ecologische zones bij zijn aangelegd.
Westland is trots op het Staelduinse Bos (100 ha) en op de 7 kilometer prachtige kust.
Om de hoek ligt het groene Midden-Delfland, de Broekpolder en het Kraaienest.

1m² kwalitatief groen per inwoner

In de kernen ligt op groengebied nog een opgave. Het kan nog groener! Westland heeft te weinig
groen in de kernen, daarom pleiten we ervoor dat de ambitie uit de omgevingsvisie wordt
uitgevoerd: 1m² kwalitatief groen per inwoner. Inwoners en het MKB moeten betrokken worden
bij de groene inrichting van de kernen. We stimuleren het groen inrichten van privé-tuinen.

Behoud en uitbreiding van vaarrecreatie

Veel Westlanders en ook toeristen zoeken bij mooi weer de Westlandse wateren op met de boot.
Het Westland op zijn mooist! Vele dorpen zijn via de het water met elkaar verbonden. Initiatieven
om de vaarrecreatie uit te breiden verdienen de steun van de gemeente.

Activiteit én rust aan de Westlandse kust

Westland heeft ruim 7 kilometer prachtige kustlijn, daar hoort ruimte te zijn voor uitbreiding van
activiteiten. Recreatie en strandhoreca is belangrijk voor een levendige kust. Daarnaast dient er
ruimte te zijn voor mensen die rust aan de kust zoeken in de vorm van ongerepte natuur zonder
bebouwing. Het strand dient toegankelijk te zijn voor minder-validen.
Onze kustgemeente verdient een volwaardige extra camping aan zee en goede huisvesting voor
onze reddingsbrigade(s).

12. ONDERNEMEND WESTLAND
MKB

Een florerend midden- en kleinbedrijf is essentieel voor een levendige gemeente. Het is belangrijk
dat MKB Westland zich voor 100% kan blijven inzetten voor deze achterban. Samen met de
gemeente is er gewerkt aan diverse initiatieven om de Westlandse MKB’ers te ondersteunen,
LPF Westland ondersteunt dit van harte.

Koop lokaal stimuleren

De gemeente moet haar inwoners zoveel mogelijk stimuleren om lokaal te kopen. Het koopgedrag
van mensen verandert, dat vergt voortdurend inspelen op die veranderde behoefte. De gemeente
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moet dat faciliteren met compacte kernwinkelgebieden van hoge kwaliteit, waar mensen graag op
af komen.
Een financiële tegemoetkoming voor winkeliers die buiten het kernwinkelgebied gevestigd zijn, kan
helpen als stimulans om te verhuizen naar de winkelkern. Dat geeft de gemeente op haar beurt
ruimte voor herbestemming voor wonen of groen.

Doorzetten van terrasuitbreiding

Veel MKB-ers hebben lucht nodig om bij te komen van de coronaperiode. Lang niet iedere
ondernemer heeft (voldoende) gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen. De tijdelijke
terrassenuitbreiding in verband met corona mag wat LPF Westland betreft een permanent karakter
krijgen. De ervaringen zijn positief en het past bij levendige kernen.

Eén zakelijk aanspreekpunt

Er moet voor Westlandse ondernemers één zakelijke accounthouder als aanspreekpunt binnen de
gemeente zijn. De accounthouder zet die zaken uit en bewaakt de belangen van Westlandse
ondernemers binnen de gemeente. Zo worden onze ondernemers niet langer van het kastje naar
de muur gestuurd.

Meer aanbestedingen voor Westlandse ondernemers

Het is van belang dat gemeentelijke opdrachten – waar mogelijk – vaker worden uitbesteed aan
Westlandse bedrijven, in plaats van aanbestedingen gunnen aan ondernemers buiten onze regio.
Hier moet de gemeente volop inzetten. Eigen Westlandse bedrijven eerst!

MKB lasten in samenspraak met ondernemersverenigingen

Lokale MKB lasten moeten binnen de perken blijven en uitlegbaar zijn. Plannen die het MKB raken
moeten in samenspraak met MKB Westland en de lokale BIZ tot stand komen. Dat vergroot het
draagvlak en maakt dat de uitvoering soepeler verloopt.

13. SPEERPUNTEN PER KERN
Algemeen

Westland is uniek met haar eigen mentaliteit en cultuur. Onze gemeente kenmerkt zich als een
vereniging van kernen, waarin veel Westlanders gehecht zijn aan het dorp waar ze wonen of
geboren zijn. Tegelijkertijd kunnen niet alle voorzieningen in iedere kern aanwezig zijn; dat is
helaas onbetaalbaar en niet te realiseren. De afgelopen raadsperiode zijn er diverse ontwikkelingen
binnen de kernen gerealiseerd of in werking gezet. Daar zijn we trots op, maar er blijft nog genoeg
te doen!
Bij LPF Westland blijft iedere kern in beeld, we maken ons onder andere hard voor de volgende
speerpunten per kern.

’s Gravenzande

•
•
•

Behouden van de weekmarkt in de huidige vorm
Herinrichten Sand Ambachtstraat
Verkeer van Julianaweg bij Tuinveld veiliger maken
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Naaldwijk
•
•
•
•

Herontwikkeling Verdilaan en centrum;
Nieuw Westland Theater de Naald
Realiseren dieren opvangcentrum
Duurzame herontwikkeling Watertoren

Wateringen
•
•
•

Realisatie woonwijk Wateringen-Noord
Herinrichten centrum; opening supermarkt Heulweg
Verbeteren van verkeerssituatie

Monster
•
•
•

Realisatie woningen op oude gemeentehuis locatie
Duidelijkheid voor de Noviteit
Parkeerproblematiek centrum verlichten

De Lier
•
•
•
•

Uitbreiden sportpark de Zweth
Herontwikkelen jachthaven de Lier
Verkeersveiligheid veilingweg verbeteren
Verbeteren verkeerssituatie expeditiestraat Jumbo

Honselersdijk
•
•
•
•

Realisatie woningen Dijkstraat
Centrumplan uitvoeren: Huis van de Buurt wordt geopend
Hunselaer moet nu echt worden aangepakt;
Fuut weer inzetten waarvoor het bedoeld is: huisvesting voor ouderen!

Poeldijk
•
•
•
•
•

Zorg en wonen op locatie Wittebrug;
Herontwikkeling naar wonen van de voormalige Bartholomeusschool
Herontwikkeling Voorstraat 88 (voormalig Dario Fo) realiseren
Uitbreidingsmogelijkheden voor sportpark Verburch
Omleiding provinciaal weggedeelte van Jan Barendselaan naar Paul Capteijnlaan

Maasdijk
•
•
•

Herinrichting en vergroening Oranjeplein;
Woningen Schakel en Prinsenlaan (Hoeksteen) klaar voor bewoning!
Tiny Forest realiseren

Kwintsheul

• De nieuwe wijk de Driesprong komt tot bloei.
• Structuurvisie/uitbreiding bedrijventerrein Bovendijk
• Mogelijkheid onderzoeken uitbreiden Lessenaar en samenwerking Kastanjehof voor een
levendig centrum voor de kern Kwintsheul.

Heenweg
•
•
•

Behoud van de brede buurtschool De Kameleon als verbindende factor van Heenweg
Oplevering nieuwe woonwijk van ca. 70 woningen geeft Heenweg een nieuwe impuls!
Realisatie Fun en Fit box en Fun en Fit park
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Ter Heijde
•
•
•

Realiseren van de hellingbaan voor het bevoorraden van de strandpaviljoens
Behoud elektrische busje (Heijdse lijn) tussen Ter Heijde naar Monster
Voldoende parkeerplaatsen voor inwoners tijdens strandseizoen
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KANDIDATENLIJST

KANDIDATENLIJST

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
1

Dave van Koppen

Naaldwijk

26

Mandy Buying

Honselersdijk

2

John Witkamp

Poeldijk

27

Marco van Veen

Naaldwijk

3

Peter Voskamp

De Lier

28

Thomas Zwinkels

Honselersdijk

4

Trudy de Munck

Maasdijk

29

Jeffrey Witkamp

Poeldijk

5

André van der Meer

Naaldwijk

30

Désirée Tabben

Naaldwijk

6

Carl Verbeek

Naaldwijk

31

Marco de Bakker

Kwintsheul

7

Jolanda Suijker

Wateringen

32

Philip van Geest

Naaldwijk

8

Ben van der Stee

Kwintsheul

33

Jannie Kouwenhoven

Honselersdijk

9

Hugo van Velden

Honselersdijk

34

Jack van der Ende

Naaldwijk

10 Ronald Drankier

‘s Gravenzande

35

Florence Molenaar

‘s Gravenzande

11 Ivana Dekkers

‘s Gravenzande

36

Leen Molenkamp

Monster

12 Glenn Luisman

Naaldwijk

37

Gré Ruigrok

Naaldwijk

13 Jeff Barendse

Kwintsheul

38

Frans van der Linden

Honselersdijk

14 Kevin vd Berg

Naaldwijk

39

Marga van Adrichem

Naaldwijk

15 Raymond vd Berg

‘s Gravenzande

40

Joop Verbeek

Maasdijk

16 Danny de Zeeuw

Maasdijk

41

Paul Barendse

Naaldwijk

17 Thijs van Holsteijn

Naaldwijk

42

Hans Pohl

‘s Gravenzande

18 Kim Doelman

Amsterdam

43

Martine van der Meer

Maasdijk

19 Marco vd Helm

Naaldwijk

44

Hans Zwinkels

Honselersdijk

20 Luc Mussche

‘s Gravenzande

45

Roel Valstar

Naaldwijk

21 Dion Verbeek

Naaldwijk

46

Max Leerdam

‘s Gravenzande

22 Joran Zwinkels

Honselersdijk

47

Bert Doelman

De Lier

23 Hilda van der Burgh

Naaldwijk

48

Claudia Vis

Kwintsheul

24 Dave Zwinkels

s-Gravenzande

49

Cobie Gardien

Maasdijk

25 Myra van Koppen

Naaldwijk

50

Dave van der Meer

Naaldwijk
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