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Bekijk de webversie

Inleiding
Hierbij ontvangt u de nieuwsbief van LPF Westland van maart 2021. De afgelopen maand leek
wellicht een rustige maand wanneer je de agenda van de raadsvergadering zag. Toch zijn er
weer een heleboel mooie plannen een stap dichterbij realisatie en hebben we als LPF Westland
in februari niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief volgen een aantal ‘hoogtepunten’;
Wij staan open voor feedback op onze nieuwsbrief, dus schroom niet en stuur een e-mail naar
info@lpfwestland.nl . Ken je familie, vrienden of kennissen die wellicht ook interesse hebben?
Stuur de nieuwsbrief dan gerust door zodat ook zij zich aan kunnen melden.

Prinsenland Honselersdijk
In Honselersdijk is er een initiatief voor de bouw van 27
woningen, waarvan 12 twee-onder-één-kapwoningen, 5
patiowoningen en 10 rijwoningen.
Zes van deze woningen worden gerealiseerd in het
bereikbare koopsegment en vier woningen in het sociale
koopsegment. Met dit plan wordt een
woningbouwprogramma aangeboden welke een brede
doelgroep aanspreekt. Een mooi plan dus voor
Honselersdijk wat wij als LPF Westland dus van harte
ondersteunen.
Informatie over dit bouwplan vindt u via deze link.

Droom-je-Thuis
De Stichting Droom je Thuis heeft zich
ten doel gesteld mensen met een
meervoudige handicap of
verstandelijke beperking een veilige
woonomgeving aan te bieden. Wonen
in een kleinschalige woonvorm biedt
de mogelijkheid om privacy,
zelfstandigheid en keuzevrijheid
gestalte te geven. Dit wensen zij te realiseren door 24-uurs zorg te laten verlenen in een
nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Met de vaststelling van de verklaring van
geen bedenkingen met de aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk, is
deze droom weer een stapje dichterbij gekomen! We hopen dat er nu écht snel met de bouw
begonnen kan worden.

Bouwplan Dikkenberg De Lier
Tijdens de laatste raadsvergadering stond het
verzamelplan kernen op de agenda. Dit houdt in dat het
college veel oude plannen in zijn geheel wil rechttrekken
en/of wil aanpakken. Eén van de plannen was het
bouwplan van Dikkenberg in de Lier.
De firma Dikkenberg is al bijna 100 jaar een vertrouwd
gezicht en een begrip in De Lier en omstreken.
De ontwikkeling van het bouwplan Dikkenberg speelt
al zeer geruime tijd. Zij hebben namelijk in 2003 een
contract gesloten met de gemeente voor de benodigde
grondruil om de nieuwbouw van de Jumbo (voorheen
C1000) mogelijk te maken. Dit op verzoek van de
gemeente. Dit besluit heeft ertoe geleid dat de bouw van
de Jumbo (toenmalig C1000) doorgang kon vinden wat
ook heel erg belangrijk voor de gemeente De Lier was op
dat moment.
Bij deze grondruil is overeengekomen dat zij ook een nieuwbouwplan mochten realiseren op
hun eigen grond en op die manier als bedrijf weer verder te groeien. In de laatste
raadsvergadering werd getracht de uitwerking van deze eerder gedane toezegging te blokkeren,
maar gelukkig was een raadsmeerderheid, waaronder LPF Westland, het daarmee niet eens.
De gemeente gaat nu de belofte die destijds is gedaan inlossen.

Nieuwbouw Harmonielocatie
Naaldwijk
Na 12 jaar is er EINDELIJK overeenstemming
met een ontwikkelaar om te gaan bouwen aan
de hoek van de Dijkweg/Verdilaan. Tijdens de
raadsvergadering werd er door oppositiepartijen
vooral op het gevoel ingespeeld dat dit gebouw
niet zou passen binnen de historische
omgeving. Fractievoorzitter Dave van Koppen
liet aan de hand van wat foto’s zien dat dit totaal
niet juist is.
We snappen dat smaken verschillen en we
weten dat vast niet iedereen het even mooi vindt, maar we zijn blij dat Naaldwijk er weer
(betaalbare) appartementen bij krijgt en deze doorn in het oog van vele Naaldwijkers eindelijk
bebouwd gaat worden. Ook dit is een project wat onze wethouders en dit college eindelijk
hebben vlotgetrokken.

Polenhotel 2 en 3 Maasdijk
Het hotel van NL-jobs dat op slinkse wijze om 5 voor 12 werd
ingediend en zo via de oude regelgeving zou moeten worden
beoordeeld stond ook de afgelopen raadsvergadering weer op
de agenda. LPF Westland heeft uiteraard tegen dit voorstel
gestemd. Al jaren roepen we dat de spreiding over de kernen
veel beter geregeld dient te worden. Maasdijk bestaat voor
20% uit arbeidsmigranten en dat is voor één kern écht veel te
hoog.
Polenhotel 3
Naast het hotel van NL-jobs stond ook de
vergunningaanvraag van het hotel van Westbrick op de
agenda. Dit bedrijf, dat jarenlang heeft geroepen een
arbeidsmigrantenhotel te willen bouwen, geeft nu aan een
‘normaal’ hotel te willen bouwen. Maar gezien de
bouwplannen die ze hebben ingediend, is wel duidelijk dat ze
heel andere plannen hebben. De aanvraag is bijna een 1 op 1
kopie van het inmiddels gerealiseerde arbeidsmigrantenverblijf van Elsenbosch in Naaldwijk.
Gelukkig trapte het college hier niet in en legde aan de gemeenteraad voor deze
vergunningaanvraag af te wijzen. Een raadsmeerderheid onder aanvoering van LPF Westland
was het geheel eens met college en deze aanvraag wordt nu afgewezen.

De Veiling Poeldijk krijgt extra krediet
In januari berichtten wij jullie reeds dat de
uitvoering van de renovatie van de kleine zaal van
De Veiling (voormalige Leuningjes) in Poeldijk,
wederom voor problemen zorgde. Het college had
namelijk aangegeven dat er een financieel gat zat
tussen de door het bestuur van de stichting
gehanteerde begroting en de door de gemeente
gehanteerde begroting. Hierover is op 11 februari
jl. op aandringen van LPF Westland duidelijkheid
gegeven door het college in een
informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.
Tevens zijn toen 3 scenario's voorgelegd over hoe nu verder te gaan, waarbij het 3e scenario
het verst strekkend was. Namelijk een extra krediet beschikbaar stellen voor het gerezen
financieel verschil. Het kredietvoorstel zal nu zo snel mogelijk worden voorgelegd aan de
gemeenteraad zodat de renovatie van de kleine zaal eindelijk kan worden afgerond. Uit de
informatiebijeenkomst werd inmiddels duidelijk dat een raadsmeerderheid voor deze oplossing
zal stemmen.

LPF Westland in de media
De afgelopen maand hebben we als fractie ook weer regelmatig in de media gestaan.

Maasbever advertentie
Naar aanleiding van onjuiste berichtgeving van andere politieke partijen in de Maasbever en het
feit dat in Maasdijk heel veel bewoners onwetend zijn over wat er nu precies speelt rondom de
Polenhotels, hebben we als LPF Westland een paginagrote advertentie laten plaatsen.
Voor de advertentie: klik hier.

Column Dave
‘Het nieuwe normaal is niet normaal’, dat is de titel van de column geschreven door onze
fractievoorzitter. Deze column is geplaatst in Groot Westland.
Klik hier voor de column.

Column Bert
Ook ons bestuurslid Bert Doelman heeft een column geschreven
die geplaatst is in Groenten & Fruit. Zijn column ‘Land geleid door prutsers’
kunt u hier teruglezen.

Column Jolanda
Iedere fractie mag een column plaatsen in Het Hele Westland. Jolanda schreef namens LPF
een column met de titel:’#ladiesontour laat zien dat politiek niet alleen een mannenwereld is.’
Klik hier voor de column.

Opheffen bestuur Maasdijkse Buurt Preventie (MBP)
Zaterdag 13 februari jl. kregen wij een tip dat het bestuur van de Maasdijkse Buurt Preventie
stopt. Een reden voor de #ladiesontour om diezelfde dag in gesprek te gaan met de aftredend
voorzitter van de MBP. N.a.v. dit gesprek heeft Dave van Koppen vragen opgesteld voor het
vragenhalfuurtje voor de raad. De burgemeester vond het echter niet urgent genoeg! Nu worden
de vragen behandeld in de commissie Bestuur van 04 maart a.s.
Lees hier het artikel uit het AD-editie Westland van 02 maart jl.

Tot slot..........
Dit jaar, 2021, zal een jaar worden waarbij ook de voorbereidingen voor
de verkiezingen van maart 2022 zullen gaan beginnen. Heeft u ideeën,
namen voor de kandidatenlijst of zou u graag mee willen denken over
het verkiezingsprogramma van onze partij? Meldt u zich dan aan via
info@lpfwestland.nl

Afspraak maken met LPF Westland ?
Dat kan! Indien jullie een keer over een specifiek onderwerp willen praten met de fractie, dan
kan dat door even een e-mail te sturen om een afspraak met onze fractieleden te maken. Ook
komt de fractie graag langs op locatie voor bedrijfsbezoeken of als er een bijzonder probleem
speelt. Laat het ons even weten.
LPF Westland
Postbus 361
2670 AK Naaldwijk
Bezoek onze website
www.lpfwestland.nl

Heeft u iets te melden?
vertel het ons via
info@lpfwestland.nl
Aanmelden kan via:
Aanmeldpagina Nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@lpfwestland.nl toe aan uw adresboek.

