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10-punten LPF Westland   
 

LPF Westland heeft op maandag 21 maart jl. al aangegeven terughoudend te zijn. 

Mochten we echter, op basis van inhoud, verder met elkaar in gesprek komen is hier een 

lijst van 10 punten waar we de komende jaren zeker mee aan de slag willen; 

 

 

1. Huisvesting en wonen 

• Meer betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen realiseren (met o.a. 

herontwikkeling oude panden hiervoor zoals Dario Fo Poeldijk) 

• Eerlijke toewijzing voor Westlandse woningzoekenden 

• Meer senioren-/serviceflats realiseren (2e Berkenflat) en in meer kernen. 

• Herontwikkeling Verdizone Naaldwijk; met toevoegen van woningen 

 

2. Westlandse identiteit en cultuur 

• Inzetten op Westlandse cultuur en identiteit (feestweken e.d.)  

• Sociale en maatschappelijke initiatieven ondersteunen 

• Theater de Naald is aan het eind levensduur:  

Westland verdient als 100.000+ gemeente een nieuw theater  

(meenemen in herontwikkeling Verdizone Naaldwijk ) 

 

3. Tuinbouw  

• (extra) Inzetten op kennis  en innovatie en hiervoor ruimte bieden op Flora terrein 

• Arbeidsmigranten huisvesten op eigen terrein, ABC Westland en Flora gebied.   

• Werk maken van herstructurering glastuinbouw (verouderde gebieden) door 

bieden van eerlijke marktconforme prijzen en alternatieven 

 

4. Ondernemend Westland   

• Meer aanbestedingen naar Westlandse ondernemers  

• MKB ondersteunen met goede compacte winkelkernen 

 

5. Zorg en gezondheid   

• Aantal verpleeghuisplaatsen/bedden uitbreiden 

• Goede, betaalbare zorg dichtbij; kleinschalige zorgaanbieders faciliteren 

• Wachttijd WMO flink inkorten. 

• Meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

 

6. Groen   

• Groenonderhoud door gemeente moet beter  

• Inwoners betrekken bij groeninrichting (stimuleren groene tuin)  

• uitbreiding groen (groennorm in bestemmingsplannen en aanleg meerdere Tiny 

forests) 
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7. Milieu, duurzaamheid en energie  

• Niemand verplicht van het gas af   

• Stoppen met de voor veel mensen onbetaalbare en onhaalbare energietransitie 

• Inzetten op lobby naar landelijke overheid om ODE-belasting voor tuinbouw af te 

schaffen; 

• Stimuleren zonne-energie op daken.   

• Stimuleren klimaat adaptief bouwen om wateroverlast en hittestress tegen te 

gaan 

 

8. Dienstverlening gemeente en burgerparticipatie 

• Kritisch kijken naar het afvalbeleid en waar mogelijk aanpassen  (ondergrondse 

verzamelcontainers) 

• Overheid is er om de burger te dienen; niet andersom 

• Betere en snellere service vanuit de gemeente naar onze burgers 

• Referendum verordening voor meer directe democratie over belangrijke 

onderwerpen 

 

9. Onderwijs  

• Campusontwikkeling MBO, HBO en WO in Floragebied. (WHC)  

Ook realisatie Westlands Vakcollege 

• (Vangnet) Schoolzwemmen herinvoeren  

• Alle schoolkinderen met een zwemdiploma van de basis school 

 

10. Sport  

• Uitbreiding sportpark de Zweth (de Lier), onderzoek uitbreidingsmogelijkheden 

sportpark Verburch (Poeldijk). 

• Succes burgerinitiatief Calisthenicspark doorzetten naar andere kernen 

 

Uiteraard hebben we hiernaast nog vele aandachtspunten zoals verbeteren openbaar 

vervoer, veiligheid, (nieuw) dierencentrum, immigratie en nog veel meer. Ons 

verkiezingsprogramma kan hier uiteraard als leidraad worden gezien voor onze 

(stand)punten voor de komende jaren.  


