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Bekijk de webversie

DOORGAAN VOOR WESTLAND
Nu de campagne en de verkiezingen voorbij zijn, ontvangt u weer de LPF Westland nieuwsbrief.
Ditmaal de nieuwsbrief van februari/maart 2022.
In deze nieuwsbrief leest u hoe wij de draad weer oppakken en zullen we kort terugblikken op
de, voor LPF Westland, teleurstellende uitslag van de verkiezingen.

Verkiezingen 2022
Woensdag 16 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen.
’s Avonds verzamelden we als LPF Westland in de Rembrandt
Pub in Naaldwijk, waar we gastvrij werden ontvangen.
Vanaf de eerste peilingen zag het er al niet rooskleurig uit.
De einduitslag was niet wat we gewenst/gehoopt hadden.
LPF Westland haalde 5 zetels, wat een verlies van 2 zetels
betekende. Westland Verstandig werd de grootste partij en
ook in (bijna) alle dorpskernen was dit het geval. Alleen in de kern Maasdijk is LPF Westland het
grootst geworden. Voor de gegevens van de uitslag en ook de uitslag per persoon klikt u hier.

Woord van Dank
Een woord van dank gaat uit naar de mensen van het
campagneteam, met name naar Dave van der Meer als
campagneleider. Ondanks het zetelverlies is er namelijk ook deze
keer weer veel tijd en energie in de campagne gestoken.
Verder een woord van dank aan Hans Zwinkels. Want naast dat hij
al jarenlang de voorzitter is van het bestuur van LPF Westland,
staat zijn schuur altijd wagenwijd open voor de partij. Of het nou is
voor het maken van de verkiezingsborden, het houden van een
ALV of het maken van de foto’s. Als laatste een woord van dank
aan alle mensen die zich beschikbaar hebben gesteld om op de
kieslijst van LPF Westland te staan. Hopelijk blijven ze/jullie ook de komende vier jaar aan de
partij verbonden. Allemaal, bedankt!

Hoe nu verder?
Op maandag 21 maart 2022 is er een eerste
gespreksronde geweest waarbij alle partijen hun
gewenste coalitie mochten aangeven. Op maandag
28 maart 2022 is er ook een tweede gespreksronde
geweest waarbij elke partij 10 speerpunten kon
inbrengen. Inmiddels zijn er gesprekken m.b.t. de
coalitievorming door Westland Verstandig en
Gemeente Belang Westland in gang gezet. In de
media heeft u kunnen lezen dat ook de VVD en LPF
Westland zijn uitgenodigd voor deze gesprekken.
Onze fractie is echter unaniem van mening dat wij
alleen beschikbaar zijn voor een lokale coalitie
zonder VVD. De brief die wij als reactie op de
uitnodiging hebben gestuurd vindt u hier.

Afscheid raadsleden 2018-2022
In een bijzondere raadsvergadering op 29 maart jl., hebben wij
afscheid genomen van onze ‘jonge’ raadsleden Roel Valstar
(Ruimte) en Max Leerdam (EFO). Heel veel dank aan beide heren
voor hun inzet de afgelopen jaren.
Ook een woord van dank voor Jolanda Suijker (MO). Zij heeft zich
de afgelopen raadsperiode ingezet voor o.a. Wateringen en
Maatschappelijke Omgeving. Gelukkig blijft Jolanda wel onderdeel
van de fractie.

Installatie raadsleden 2022-2026
De dag na het afscheid van de vorige raad zijn de
(nieuwe) vijf raadsleden van LPF Westland: Dave,
John, Peter, Trudy en André beëdigd als lid van de
gemeenteraad voor de raadsperiode 2022-2026.
Zij zullen de komende vier jaar het geluid van
LPF Westland verwoorden in de gemeenteraad.
De komende tijd zal de fractie verder worden uitgebreid met een aantal steunraadsleden.
Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Islamitische school ?
Vele jaren hebben we als partij ons verzet tegen de
komst van een Islamitische school in Westland. Helaas
bereikten ons een paar weken geleden echter de
geluiden dat de nieuwe school nu tóch gesticht gaat
worden. Dit omdat ze het vanuit politiek Den Haag
gewoonweg door je strot duwen. Als LPF Westland
blijven we voor openbaar onderwijs, waar religie géén rol
speelt. We betreuren het dus zeer dat zonder ook maar
een klein beetje draagvlak onder de Westlandse bevolking de Islamitische school er nu toch
gaat komen.

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. Om bij de volgende verkiezingen goed voor de dag te komen,
zullen we ons de komende vier jaar weer van onze beste kant moeten laten zien.
Als fractie gaan we er weer vol tegenaan.
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.
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.

