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Bekijk de webversie

Inleiding
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van LPF Westland van mei 2021. Op het moment is het reces,
maar werken we langzaam naar de Voorjaarsnota (VJN) van juni toe. Deze VJN geeft een inkijk
in de keuzes die het college maakt op weg naar de begroting in november. Belangrijke keuzes
zullen gemaakt (moeten) worden. Hoe gaan we om met het woningtekort voor jongeren/starters,
wat doen we met de ‘uit-de-pan-reizende’ zorgkosten, hoe zorgen we ervoor dat Westland die
prachtige sociale verzameling van kernen blijft? En ondanks het reces en de kleine
raadsagenda van april hebben we als LPF Westland hier weer de meest belangrijke punten
voor u op een rij gezet.

Motie jonge mantelzorgers eindelijk
uitgevoerd
Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november 2020
hebben we als LPF Westland aandacht gevraagd voor de
jonge mantelzorgers in Westland. We dienden een motie in
om jonge mantelzorgers (18-24jaar) niet meer bij de WMOindicatie voor huishoudelijke hulp mee te tellen. De motie werd
door een meerderheid van de raad aangenomen, maar toch
was wethouder Vreugdenhil in beginsel niet positief. Als LPF
Westland bleven we de wethouder hierop aanspreken en
afgelopen maand kwam er dan eindelijk goed nieuws vanuit
het college. De motie wordt uitgevoerd en de jonge
mantelzorgers zullen (deels) worden ontlast in hun
werkzaamheden.

Terrassen weer open
Eén van de sectoren die het meest getroffen is deze coronaperiode
is de horeca. Al maandenlang is de horeca gesloten en ook voor
de komende maanden zag het er niet rooskleurig uit. Gelukkig zijn
vanaf 28 april de regels weer iets versoepeld en zijn de terrassen
in Westland weer open. We wensen alle horecaondernemers heel
veel mooi weer, volle terrassen en heel veel (Westlandse)
gezelligheid toe. Op naar een mooie zomer met hopelijk nog een
goede omzet voor onze Westlandse horecaondernemers.

#ladiesontour op bezoek in ’sGravenzande
In april zijn de dames van onze fractie, Trudy en
Jolanda, weer op pad gegaan onder de naam
#ladiesontour. Dit keer hebben zij een bezoek
gebracht aan de kern ’s-Gravenzande. Ze
hebben gesproken met bewoners, hun
problemen aangehoord en inmiddels ook al het
een en ander voor hen kunnen
betekenen/oplossen. Ook hebben ze een
‘bezoek’ gebracht aan het openbare toilet (een
initiatief van LPF Westland) en zijn ze gaan
kijken bij een vissteiger. Een mindervalide man
kan hier vanuit zijn scootmobiel geen gebruik van maken. Ook het aanmeren van boten aan de
vissteiger zorgt ervoor dat er niet gevist kan worden. De dames hebben dit inmiddels
aangekaart bij de wethouder en deze gaat zorgen dat het opgelost wordt.
Wéér wat geregeld. Chapeau!

Géén Islamitische school in Westland
(!)
Op de raadsagenda van april stond de
intrekking van de beroepsprocedure bij de Raad
van State tegen het Plan van Scholen 2021–
2024. Deze intrekking zou een logische stap zijn
omdat de Islamitische school er toch komende
augustus niet gaat komen en we dus wéér een
nieuw Plan van Scholen moeten aannemen als
raad. Dit plan zou door een meerderheid van
weg worden gestemd en de minister zou ons
weer overrulen etc. etc.
Als LPF Westland zijn we hier vanaf dag één duidelijk over geweest. Géén Islamitische school
in Westland. Wij zijn voor integratie en niet voor segregatie. Helaas kwam er deze maand het
bericht dat er met mogelijke wetswijzigingen van de landelijke overheid het misschien níet meer
nodig is dat wij als gemeenteraad een Plan van Scholen moeten aannemen en dat zou de weg
voor de Islamitische school (sneller) mogelijk maken. Als LPF Westland zullen we echter blijven
kijken naar al onze mogelijkheden om géén Islamitische school in Westland te krijgen.

Vaststellen paraplubestemmingsplan
horeca/hotel Westland
In de raadsvergadering van 13 april jl. is het paraplubestemmingsplan
horeca/hotel Westland vastgelegd. In dit paraplubestemmingsplan
worden de verschillende definities horeca en hotel, welke tot nu toe
nog gehanteerd werden binnen de gemeente Westland,
geharmoniseerd. Hiermee is nu duidelijkheid wat nu wel of niet is
toegestaan onder de noemer horeca en hotel. Dit moet misstanden of
onjuist gebruik in de toekomst voorkomen. In dit PBP is ook goed
vastgelegd hoe de hotelfunctie moet worden gezien en hoe lang een verblijf die onder "short
stay" valt, wordt gedefinieerd. Zodat we bijvoorbeeld niet nóg stiekem een
'Arbeidsmigrantenhotel' op Honderdland in Maasdijk krijgen.

Basisschool de Achtsprong feestelijk
heropend
Basisschool de Achtsprong aan de Sportlaan in De Lier is
donderdag officieel heropend. Een deel van de school is
compleet opnieuw gebouwd. Iets meer dan een jaar nadat de
eerste paal werd geslagen is de nieuwbouw af. En dat werd
donderdag feestelijk gevierd met een lied over de school en
een bezoek van onze wethouder Ben van der Stee. Zo is er
wéér iets uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd;
behouden van basisscholen in de (kleine) kernen. Op de
website van de WOS vind je een filmpje van deze opening.
Bekijk hem hier.

Dalton MAVO (Naaldwijk) eindelijk
tegen de vlakte
Veertien jaar lang hebben omwonenden van de voormalige
Dalton Mavo in Naaldwijk tegen een leeg gebouw aangekeken,
dat steeds meer verpauperde. Nu wordt het eindelijk gesloopt,
een langverwachte mijlpaal voor de buurt. Inmiddels zijn de
nieuwbouwplannen voor woningen op dit perceel door de
gemeenteraad goedgekeurd. "Na sloop komt weer
hoop.” Onze Wethouder, Cobie Gardien regelt het gewoon.
Lees hier het artikel uit het AD .

LPF WESTLAND IN DE MEDIA
Column ‘Gewoon Dave’
In april schreef onze fractievoorzitter, Dave van Koppen, weer een column in
Groot Westland. Ditmaal over ‘vertrouwen’. De column gaat over het
(traditioneel) gebrek aan vertrouwen van de oppositie en vaak het (blind)
vertrouwen van de coalitie in het college.
De hele column kan je hier teruglezen.

Column ‘Mijn Westlandse steentje!’
Ons steunraadslid Hugo van Velden is een bekend gezicht in Honselersdijk.
Hij is al jarenlang actief bij het Oranje Comité en op de voetbal. Dus was het
ook niet zo vreemd dat toen er een bedrijf/persoon uit Honselersdijk er niet
uit kwam met de gemeente deze Hugo benaderde. Door snel te kunnen
schakelen met de fractie en wethouders is het gelukt om de blokkades weg
te werken, te kijken naar de mogelijkheden en uiteindelijk ook daadwerkelijk
wat voor elkaar te kunnen betekenen.
Zoiets kent alleen maar winnaars en iedereen is blij. Zo zien we dat graag bij LPF Westland.
Helpen waar we helpen kunnen. Hugo beschrijft dit ook in zijn column die op 15 april geplaatst
is in het Hele Westland. Hier de Link naar de column van Hugo.

Column Bert Doelman
Ook ons bestuurslid, Bert Doelman schreef weer een column
deze maand in het Groente en Fruit Magazine. De column
gaat over de belabberde politieke situatie in Nederland waarin
D66 gaat voor meer Europa, meer klimaathysterie en minder
agrariërs. Punten waar LPF Westland absoluut totaal anders
over denkt. De column van Bert kan je hier teruglezen.

Verkiezingen 2022
Zoals in de vorige nieuwsbrieven al vermeld zal 2021 het jaar worden
waarbij de voorbereidingen voor de verkiezingen van maart 2022 zullen
gaan beginnen. Uiteraard zijn we ook altijd op zoek naar vers bloed.
Heeft u ideeën en/of namen voor de kandidatenlijst of zou u graag zelf
mee willen doen en denken over het verkiezingsprogramma van onze
partij meldt u zich dan 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.
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.

