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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 VVD WESTLAND 
Voor Westland waar het leven goed is 

 
 
IK WIL LEVEN IN EEN OMGEVING …… 
 
 
….. WAAR HET PRIMA LEVEN IS EN JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN 

o We willen een Westland waar het goed toeven is. Dus ook meer groen dan er nu is. De 
natuurgebieden die er zijn, met elkaar verbinden zodat er ‘robuust groen’ ontstaat, dus verbindt het 
Prinsenbos, de Plas van Alle Winden, duinen, Poelzone en Zwethzone met elkaar en met het groen van 
Midden-Delfland. 

o We maken meer geld vrij voor de groene omgeving waar ook recreatie en kusttoerisme hun voordeel 
mee kunnen doen. Dat is ook goed voor de Westlandse economie. 

o Recreatie en natuur gaan samen. Kusttoerisme kan heel goed samengaan met ondernemerschap en 
respect voor de natuur.   

o Het strand is van iedereen, laten we dat zo houden. Uitbreiding van toeristische verblijfsrecreatie 
achter de duinenrij. 

o Strandhuisjes alleen in verhuur, seizoensgebonden en passend in de natuur.  
o Er komen nieuwe en betere vaarverbindingen die aansluiten op de regio. Met het completer maken 

van het waternetwerk worden recreatie en toerisme versterkt.  
o De gemeente is niet van de winkels, maar wel van de zorg dat er voldoende aanbod is. Dus alle pijlen 

op een supermarkt in Kwintsheul. We stellen voor: schakel daarbij Patijnenburg in! 
o De zorg voor hulpbehoevende oudere Westlanders moet beter, ook al gaat de gemeente daar niet 

over. De zorg op maat dicht bij huis kan ook in een tijdelijke (verpleeg)opvang. We stellen voor 
geschikte gemeentepanden in bruikleen beschikbaar te stellen voor kleinschalige opvang. Moet er 
verbouwd worden, dan kan de gemeente een financiële garantie afgeven. 

o Maak werk van de invoering van het integrale persoonsgebonden budget (PGB), oftewel: maak de 
zorg eenvoudiger toegankelijk voor de inwoners met 1 aanvraag, 1 financiering en 1 loket.  

o Laat andere partijen dan de woningcorporaties ook woningen bouwen en verhuren. Wij vinden dat 
betaalbare woningbouw, huur én koop, voor ouderen en starters, in het hele Westland nodig is. De 
gemeente heeft als taak daarop toe te zien. 

o Bouwen in de dorpskernen is noodzakelijk voor het behoud van leefbaarheid en het serviceniveau 
waar zeker de oudere inwoners mee zijn gebaat.  

o Maak de stoepen en straten in Westland ‘kinderwagen-en rollator-proof’ en maak van het centrum 
een gezellige ontmoetingsplaats met bankjes.  

o Pleinen in alle kernen moeten op de schop, zoals nu gebeurt met de facelift van het Wilhelminaplein 
in Naaldwijk en het Marktplein in ‘s-Gravenzande. 

 
 
….. WAAR IEDEREEN MEEDOET, NIEUWKOMERS ZICH KUNNEN AANPASSEN EN KINDEREN MET PLEZIER NAAR  
      SCHOOL GAAN 

o De Westlandpas is er voor alle Westlanders. Oproep aan ondernemers en verenigingen om mee te 
doen en zo iedereen zijn voordeel met dit initiatief te laten behalen.  

o De Horticampus is mooi. Ontwikkel die verder door aansluiting te zoeken bij het hoger beroeps- en 
universitair onderwijs.  

o Westland heeft op wereldschaal iets te bieden op het gebied van voedsel. In een wereld waar de 
bevolking harder groeit dan tomaten hebben we onderwijs nodig dat aansluit bij en meedoet met de 
ontwikkeling van het bedrijfsleven op dit terrein.  

o Ontwikkel ‘Yes! Westland’ als een innovatief experiment. Vorm zo een noodzakelijke schakel tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. Bedrijven zitten te springen om goede hoger opgeleide jongeren. 
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o Zet in op de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs: maak geld vrij voor twee keer per 

week gymles door vakleerkrachten en voor het inhalen van de achterstand in taalonderwijs.  
o Nieuwkomers leren de taal en gewoonten snel en op een zinvolle manier, waardoor ze opgenomen 

worden in de samenleving en aan het werk kunnen. 
o In Westland is in ieder dorp openbaar onderwijs. Dat is geen keuze, maar een plicht.  
o We zien niets in een islamitische school in Westland. Wij willen dat alle Westlandse kinderen met 

elkaar spelen en leren en daardoor begrip krijgen voor elkaar. Dat is de beste integratie met succes 
voor de toekomst van Westland. 

o Verkeersveiligheid rondom scholen en school-thuis-routes is van levensbelang. Wij blijven zo nodig 
met voorstellen voor verbeterde veiligheid komen. 

o Kwetsbare 18-plussers moeten niet tussen wal en schip raken. Er moet veel meer worden ingezet op 
preventie. 

o Preventie is ook dringend nodig wat betreft de alcohol- en drugsconsumptie van de Westlandse jeugd. 
Leg de verantwoordelijkheid bij de ouders en maak werk van daadwerkelijke handhaving.  

 
 
….. WAAR WESTLANDERS EN ONDERNEMERS VOLOP RUIMTE KRIJGEN, OOK VOOR EIGEN INITIATIEF 

o Westlanders zijn sociaal, creatief en verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Zij kennen hun eigen 
buurt het best en weten wat er voor veiligheid en sociale cohesie nodig is. Geef ze voor speciale 
projecten zo nodig een eigen budget en laat ze met eigen initiatieven aan de gang gaan. Wel met een 
goed plan natuurlijk! Denk aan een straat waar de eigen voortuinen creatief of een gezamenlijk 
plantsoen wordt onderhouden, of voor ouderen voorzieningen treffen, zoals een 
boodschappendienst.  

o Westland loopt voorop bij nieuwe vormen van energie. Bij de energietransitie van gas naar 
geothermie moet meer aandacht zijn voor betaalbare (rest)warmte.  

o De gemeente maakt bij zijn aanbestedingsbeleid zo veel mogelijk gebruik van Westlandse 
ondernemers. De aanbesteding moet ook zo worden ingericht dat deze ondernemers voldoen aan de 
voorwaarden en zich daadwerkelijk kunnen inschrijven. 

o Alle lokale innovatieve initiatieven verdienen steun. Denk aan de zorg, de middenstand, de sport. 
Draai niet ieder plan meteen de nek om, maar denk mee met wat er mogelijk is. 

o Steun aan sportverenigingen die waar mogelijk samen met andere verenigingen initiatieven 
ontwikkelen voor versterking van de sport.  

o Steun aan het MKB die door het aanstellen van een ‘centra-manager’ een eerste stap heeft gezet om 
het winkelaanbod te verbeteren en oplossingen te zoeken voor de teruggang in het aantal en aanbod 
van winkels. De logistiek en het parkeren maakt daar ook onderdeel van uit. 

o Steun aan kleinere zorgaanbieders met innovatieve ideeën voor hulpverlening, zoals kleinschalige 
daghulp in een huiselijke omgeving. 

o Er wordt fors geïnvesteerd in clubs van marketing, tuinbouw, greenport. Maak er één overkoepelende 
organisatie van die namens Westland coördineert en investeert. Noem die organisatie WestlandWeb.  
Kosten gaan voor de baat uit. Betaalt de gemeente mee, dan betaalt het bedrijfsleven minimaal 
eenzelfde bedrag eraan mee. Wie pakt deze uitdaging aan? 

o Bedrijventerreinen kunnen verbeterd worden, denk ook aan snelle uitbreiding van agrologistieke 
terreinen. Deze terreinen moeten genoeg ruimte bieden en goed bereikbaar zijn. Bedrijven moeten 
samenwerken. De provincie heeft voor samenwerkingsinitiatieven ook geld beschikbaar.  

o Een BIZ voor strandtenthouders is nieuw en aantrekkelijk. Zo kunnen zij bij voorbeeld het 
parkeerprobleem gezamenlijk aanpakken. 
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….. WAAR VERVOER VAN A NAAR B VLOT GAAT EN JE OP A EN B KUNT PARKEREN 
o Een bereikbaar Westland, dat is van levensbelang. Versterk de lobby met de provincie voor een op zijn 

taken berekend wegennet. 
o Zet in op een betere doorstroming, met asfalt, met verkeersinformatiesystemen. Hier is pure winst te 

behalen voor de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen als ABC-Westland en Honderdland, van Hoek 
van Holland, de A20 en de A4.  

o Voor een op de toekomst voorbereid Westland moet er een betere verbinding komen tussen de A4 en 
de A20.  

o Sluit Westland aan op de Light Rail. Westland kan niet ontbreken in de huidige Light Rail verbinding 
tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer, zeker nu er uitbreiding komt naar Dordrecht en Leiden. 

o Goede en veilige bereikbaarheid van onze dorpskernen en winkelgebieden. De verkeersveiligheid is in 
het geding. 

o Wees creatief met parkeren. Hanteer het shop and go-principe in winkelgebieden.  
 
 
….. WAAR JE JE VEILIG VOELT 

o We hebben meer dan 100.000 inwoners en eisen dan ook een eigen politiebureau, met royale 
openingstijden en voldoende bezetting. Met minder nemen we geen genoegen. 

o Westland is gek op feesten. Daar zit een eind aan, het worden er steeds meer en ze worden steeds 
groter. De risico’s dus ook en de inzet van politie is ook niet altijd gegarandeerd. Laat de organisatoren 
afspraken maken over eigen veiligheidsinzet en de noodzakelijke EHBO’ers. Handhaving op overmatig 
alcoholgebruik en drugsgebruik moet beter. 

o Een goed verzorgde omgeving, goed verlicht, is een (verkeers)veilige omgeving. Houdt het openbaar 
groen op de juiste plekken laag voor een verbeterd veilig gevoel.  

o De politie heeft ook andere oren en ogen nodig. Dat gebeurt al door buurtpreventen en boa’s. Meer 
‘blauw op straat’ kan ook door mensen in leerwerktrajecten op te leiden voor eenvoudige 
toezichtfuncties.  

o Meer ‘blauw op straat’ voor een beter veiligheidsgevoel bereik je ook met de vele buurt-What’s-App-
groepen en met op cruciale punten cameratoezicht. Samenwerking met de politie en de buurt-What’s-
App is het onderzoeken waard. 

 
 
….. WAAR DE POLITIEK ER IS VOOR DE WESTLANDER EN DE OVERHEID JE NIET IN DE WEG ZIT 

o Daadkrachtig bestuur kan ook met minder wethouders en door te besturen op grote lijnen met 
beperking tot de kerntaken, dat wil zeggen de taken waar de gemeente daadwerkelijk over gaat.  

o Internationalisering, dus Westland naar buiten brengen en buitenlandse bedrijven naar binnen, is 
prima. Zorg overal voor een goed loket en wees als gemeente aanvullend op het bedrijfsleven. Zo 
levert het ‘open-armen-beleid’ resultaat op. 

o De politiek is er niet voor zichzelf, maar voor de burger: om resultaten te bereiken, niet voor de 
enkeling, maar voor de Westlandse samenleving als geheel. 

o Communicatie van de gemeente naar de bewoners moet beter. Maak een communicatieprotocol bij 
werken aan de weg en/of werken in de woonwijken. Verras de bewoners er niet mee! 

o De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) is opgericht voor vervoer en economie. Laat het 
daarbij blijven en laat de Metropoolregio niet als extra bestuurslaag taken toegeschoven krijgen.  

o De VVD is overal ruim vertegenwoordigd, daar kunnen we als Westland ons voordeel mee doen. In de 
samenwerking met omliggende gemeenten is winst te behalen, wat betreft o.a. duurzaamheid, 
innovaties, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid zowel wat politie betreft als digitale veiligheid. Wij 
benutten daarvoor graag onze korte lijnen met Den Haag en de provincie. 

o Wij hebben een belangrijke inbreng gehad in de vernieuwde en verminderde regelgeving. Daarmee is 
er een betere service voor onze inwoners en ondernemers bereikt. Maar dat kan altijd beter. Nieuwe 
regels alleen als er een oude regel wordt geschrapt. 
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o Houdt bij de inrichting van de schaarse Westlandse ruimte nu al rekening met de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet. 

 
….. WAAR DE GEMEENTE ZUINIG EN ZINNIG MET BELASTINGGELD OMGAAT 

o Financieel verantwoord met geld omgaan en geen potverteren. Dat betekent investeren in de 
toekomst, dus doorgaan met de afbouw van schuld. 

o De gemeente int bij de Westlander niet meer dan wat nodig is.  
o Dankzij VVD Westland is er een trendbreuk in de OZB: voor het eerst sinds jaren is de OZB naar 

beneden gegaan en dat moet zo blijven. Ook hier geldt: hef aan belasting alleen dat wat nodig is.  
o De overheid heeft een belangrijke taak in de energietransitie van gas naar geothermie. Gemeente, 

provincie en rijk werken daarin samen. Wij gebruiken ook voor het verkrijgen van overheidsgeld onze 
korte lijnen naar provincie en Rijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 september 2017 


