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 Thuis in Westland
Prachtige stranden en duinen én leuke en gezellige winkelkernen: Westland heeft het allemaal. 

Dit zorgt er niet alleen voor dat Westland een heerlijke plek is om te wonen, het is ook een 

aantrekkelijke plek om te recreëren voor mensen van buiten Westland.

Hoe zorgen we ervoor dat Westland die mooie en 
aantrekkelijke gemeente blijft?

•  De VVD is voorstander van herkenbare, aantrekkelijke Westlandse dorpskernen. Deze moeten 

in samenwerking met de ondernemers en bewoners verder ontwikkeld worden. Één van de 

speerpunten hierbij is de aanpak van de leegstand in de dorpskernen. Hierbij kan ook gekeken 

worden naar de mogelijkheid van dubbel-bestemmen, zodat wonen hier mogelijk wordt. Daar-

naast moet er voldoende ruimte zijn voor creatieve ideeën van ondernemers. 

•  De leefomgeving van iedere Westlander moet schoon, heel en veilig zijn. Dit betekent onder 

andere geen hondenpoep op de stoep, prullenbakken die op tijd geleegd worden en goed 

onderhouden groen. Hier moet extra op geïnvesteerd worden door de gemeente. Ook de inzet 

van de BuitenBeter app kan hier een bijdrage aan leveren. 

•  Voldoende groen is belangrijk voor een prettig leefklimaat. Samen met de Westlanders brengt 

de gemeente versteende gebieden in kaart en op basis van urgentie zullen deze vergroend 

worden. Ook de operatie Steenbreek wordt door de gemeente gepromoot, hierbij worden tegels 

verruild voor groen. Waar dit kan, wordt op dit gebied zo veel mogelijk samen gewerkt met het 

Hoogheemraadschap van Delfland.

•  Lokaal dierenwelzijnsbeleid past bij de gemeente van een grootte van Westland; hierin kan 

onder andere worden opgenomen welke afspraken er bestaan met lokale of regionale dieren-

opvangen en de dierenambulance. 

•  De Westlandse kust is uniek en moet zich ook in de toekomst blijven onderscheiden van 

Kijkduin en Scheveningen. De VVD wil een duidelijke (breed gedragen) lange-termijn Kustvisie. 

Onze kust verdient dit. Vanwege de importantie dient hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak 

te komen. Wat ons betreft is er in deze visie ook voldoende aandacht voor recreatie aan de 

kust, omdat dit één van de economische mogelijkheden voor de toekomst is. 

•  Westland moet goed toegankelijk zijn voor iedereen: stoepen en de Westlandse natuurgebieden 

moeten goed begaanbaar zijn (niet alleen voor mensen met een rollator, maar ook voor 

rolstoelen en kinderwagens) en er worden woningen die geschikt zijn voor senioren op centrale 

plekken in de Westlandse dorpskernen gebouwd.

•  Westland beschikt over veel water, waar ook veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. Niet alleen 

de sloten, maar ook de recreatieplassen dienen goed onderhouden te worden door de ge-

meente, in samenwerking met het hoogheemraadschap. Daarnaast is de VVD voorstander van 

doorlopende vaarroutes die aansluiten op andere vaarroutes. Hiermee creëren we niet alleen 

toeristische vaarroutes richting bijvoorbeeld Den Haag, het helpt ook mee om wateroverlast in 

de toekomst te voorkomen.
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  Veiligheid in Westland
Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen en zonder zorgen zijn of haar auto of 

fiets voor de deur kunnen parkeren.

Hoe gaan we dit realiseren?

•  Samen met de inwoners van Westland gaan we onveilige plekken aanpakken. Dit kunnen we 

onder andere doen door de inzet van (mobiel) cameratoezicht en/of betere verlichting, inwoners 

van Westland kunnen voorstellen doen voor locaties hiervoor. Ook onze politie en handhavers 

hebben hier een grote rol in en we verwachten van hen dan ook dat zij zichtbaar aanwezig op 

straat zijn en op een laagdrempelige manier samenwerken met bewoners en ondernemers, 

onder andere bij het maken van het veiligheidsbeleid en bij de uitvoering hiervan. Tot slot zijn 

ook de vele buurt-whatsappgroepen en buurtpreventieteams van belangrijke waarde voor ons 

veiligheidsgevoel, zij worden gezien als een volwaardig partner en worden volledig ondersteund 

door de gemeente.

•  Criminaliteit wordt niet geaccepteerd en we slaan de handen inéén om elke vorm van criminaliteit 

te bestrijden. Een goede samenwerking en benaderbare ambtenaren zijn hiervoor enorm belang-

rijk. De politie is tot op het niveau van dorpskernen zichtbaar en aanspreekbaar. Op vaste tijdstip-

pen zijn er in de centra van de dorpskernen spreekuren met zowel de politie als de gemeente.

•  Ook de criminelen gaan met hun tijd mee en criminaliteit vindt steeds vaker plaats via het internet. 

Dit moeten we bestraffen, maar ook zien te voorkomen. De gemeente zet zich daarom in voor 

actieve voorlichting en er komt een hulplijn waar inwoners én ondernemers van Westland te-

recht kunnen voor adequate hulp en advies. 

•  Grote criminele organisaties (Westland ligt tussen twee grootstedelijke gebieden in en naast 

een wereldhaven) zoeken manieren voor het witwassen van geld en investeringen in (il)legale 

handel, ook in Westland. Dit gaat gepaard met bedreiging, afpersing en (zware vormen van) 

geweld. Onze buurgemeenten hebben breed geïnvesteerd in bestrijding van deze ondermij-

ning. Westland kan hierin niet achterblijven. De gemeente dient de regie te pakken en stevig te 

investeren in de aanpak van deze vorm van criminaliteit. 

•  Gebruik en handel in drugs is niet normaal. De aanpak van drugscriminaliteit moet hoog op de 

agenda komen en de handel hierin moet hard worden aangepakt. Ook wordt er actief ingezet 

op campagnes die voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken.

•  Wij Westlanders houden van feestjes. Wij zijn grote voorstander van alle feestelijke tradities, 

maar wel met goede afspraken over veiligheid, geluidshinder en andere vormen van overlast 

zodat de buurt er niet teveel hinder van ondervindt. 

•  Westland is een waterrijk gebied met ruim voldoende zwemgelegenheden, maar dit kan ook 

onveilige situaties met zich meebrengen. De reddingsbrigade is er om ons te beschermen 

tegen deze eventuele onveilige situaties en zij verdienen dan ook alle steun en hulp die nodig is. 

Ook moeten scholen zich inzetten om kinderen “zwemvaardig” te maken. 
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  Ondernemen in Westland 
Onze Westlandse economie is omvangrijk en betekenisvol. Omvangrijk voor wat betreft de 

hoeveelheid geld die hier omgezet wordt en het aantal arbeidsplaatsen die het biedt. En 

betekenisvol voor wat betreft geëxporteerde producten, de kennis die zich hier ontwikkelt en 

de innovatie die zich hier laat zien. Westland heeft tevens een groot aantal en goed draaiende 

MKB en detailhandel. De functie van Westland is glastuinbouw. Belangrijk in alles wat erom 

heen hangt van techniek tot infrastructuur tot bakker. Hiermee doen we allemaal ons voordeel 

en dit zullen we koesteren en in standhouden.  

Een economie om trots op te zijn! Om ook in de toekomst het bedrijfsleven te kunnen laten 

bloeien, moeten we zorgen voor goede bereikbaarheid, ondernemersvriendelijke gemeente

lijke dienst verlening en een goede relatie met onderwijs en onderzoeksinstellingen. 

•  De ruimtelijke druk in ons gebied is groot: glastuinbouw, woningbouw, mobiliteit en bedrijfsleven 

maken aanspraak op de schaars beschikbare ruimte. De VVD zet in op nu nadenken en plannen 

maken hoe Westland er over 25 jaar uit ziet en wat we daar nu aan moeten gaan doen!

•  Voor een goede verdeling van de ruimte en daarmee beschikbaarheid voor de economie is het 

zaak een heldere kijk te hebben op het toekomstig ruimtebeslag. Een duidelijk plan, in aanvulling 

op de bestaande plannen, is daartoe noodzaak. Waar houden we ruimte voor glas, waar is ruimte 

voor bedrijfs- en handelsterreinen, waar is ruimte voor woningbouw, recreatie en mobiliteit. We 

willen dat er met economische en maatschappelijke partners een breed plan opgesteld wordt, 

hoe om te gaan met onze ruimtelijke indeling. Daarmee geven we duidelijkheid aan een aantal 

bedrijfssectoren, zoals tuinbouw, waarmee de lange termijn investeringen zullen toenemen.

•  Het tuinbouwcluster Westland met daarin onder meer de glastuinbouw, toeleveranciers, agro-

logistiek, kennis en innovatie, is een speler van wereldformaat. Dat is uniek! Met goede dienst-

verlening, de juiste samenwerking tussen bedrijfsleven en de gemeentelijke overheid en het 

aanpakken van gezamenlijke maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, arbeids-

markt en huisvesting buitenlandse arbeidskrachten geven we goed invulling aan een sterke 

toekomst. Want, een florerend tuinbouwcluster, daar plukt iedere Westlander de vruchten van!

•  Ook de economie en het bedrijfsleven verduurzamen en hierin willen we ook de komende 

jaren stappen zetten, bijvoorbeeld door een Circulaire Economie. Dat vraagt verandering: van 

denken, investeren en doen. De gemeente moet daar in faciliteren door het oprichten van een 

bedrijfsplatform circulaire economie. Zo werken we samen aan verduurzaming, zowel op sociaal 

(arbeidsmarkt), en technologische (energie, afvalstromen) innovatie.

•  Voor goede ondersteuning van ondernemers, richten we een loket in waarbij ondernemers één 

aanspreekpunt hebben voor vragen en aanvragen met betrekking tot o.a. vergunningverlening, 

stimulerings- en samenwerkingsregelingen. Wat De Westlandse VVD betreft zet de gemeente 

daar accountmanagers bij in. 

•  We zetten in op een goede samenwerking met de diverse brancheorganisaties, zoals MKB 

Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, Agrologistiek Cluster, glastuinbouw Westland, etc. 

Samen komen we verder.

•  Bedrijventerreinen zijn onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheid tot goed ondernemen. 

Toegankelijkheid en veiligheid zijn erg belangrijk. We hebben duidelijke locaties waar bedrijven-

terreinen gevestigd zijn, willen de terreinen ruimte bieden en doen er alles om te zorgen dat zij 

goed bereikbaar zijn.

•  Naast goede bereikbaarheid over de weg, is digitale bereikbaarheid zeer belangrijk geworden. 

We zorgen dat aanbieders van ‘de digitale’ snelweg ruim baan krijgen. Tevens is hierbij aandacht 

voor digitale veiligheid!
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•  De gemeente draagt ook haar steentje bij aan de Westlandse economie door in haar inkoop-

beleid zo veel mogelijk ruimte te bieden aan lokale bedrijven.

•  Werk en inkomen biedt inwoners een dagbesteding, welvaart en sociale interactie. Een sterk 

economisch beleid is daar onderdeel van. Geen onnodige ballast aan regelgeving en bemoeienis 

vanuit gemeentelijke overheden. Wel een gemeente welke haar netwerk rol oppakt om ook de 

inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te nemen in welvaart en interactie.
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  Meedoen in Westland 
Iedereen die iets moois van zijn of haar leven wil maken, en actief wil bijdragen aan de West

landse samenleving, is van harte welkom. Als je mee wilt doen, dan ben je bij ons aan het juiste 

adres. En ook als het allemaal even niet zo lekker gaat, dan willen wij er voor je zijn.  

Wat zijn onze plannen om ervoor te zorgen dat alle 
Westlanders meedoen in Westland?

Werk, stage en vrijwilligersbeleid

•  We verwachten dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de Westlandse samenleving. Mensen 

in de bijstand worden daarom maximaal geactiveerd tot het leveren van een tegenprestatie en 

(indien nodig) het leren van de Nederlandse taal. Daarbij is ook persoonlijke aandacht voor de be-

geleiding van een bijstandsgerechtigde vanuit de gemeente essentieel. Ook moet het beleid van 

de gemeente niet leiden tot een armoedeval wanneer men vanuit de uitkering aan het werk gaat.

•  Het hebben van een baan zorgt er niet alleen voor dat je meedoet, het zorgt er ook voor dat 

de talenten van iemand ingezet en verder ontwikkeld worden. Hoe meer mensen er daarnaast 

aan het werk zijn, hoe kleiner het bedrag dat aan uitkeringen uitgegeven wordt. Patijnenburg is 

een belangrijke partner van de gemeente in dit traject en er worden duurzame afspraken voor 

verdere samenwerking met hen gemaakt.

•  Ook van nieuwkomers verwachten wij dat zij meedoen: de taal leren, aan het werk gaan én 

onze Nederlandse (en Westlandse) waarden en vrijheden respecteren.

•  Iedereen die mee wil doen moet hiertoe alle kansen krijgen en niet worden tegengewerkt door 

onnodige bureaucratische regelgeving: mensen die vrijwillig een bijdrage willen leveren aan een 

mooier Westland worden met open armen ontvangen. De gemeente Westland voert een actief en 

stimulerend vrijwilligersbeleid én waardeert de vrijwilligers. Deze waardering kunnen we bijvoorbeeld 

laten zien door het uitreiken van een Westlandstek of het aanbieden van cursussen en trainingen.

•  De VVD is voorstander van de maatschappelijke stage: de gemeente moet middelbare scholen 

zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren om dit aan te bieden.

•  Regeren is vooruitkijken: welke sectoren krijgen de komende jaren te maken met een tekort aan 

personeel? Voer hier als gemeente proactief en strategisch beleid op: stimuleer deze opleidingen 

en zorg voor voldoende stageplekken.
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Jongeren

•  Westland dient voor iedereen aantrekkelijk te zijn en te blijven. De VVD is voorstander van een veel 

actiever beleid om jongeren voor vele jaren aan Westland te verbinden. De gemeente dient hierop 

actief te investeren op wonen, leren, werken en leven in Westland voor de Westlandse jongeren.

LHBTIbeleid

•  De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI-personen: zo worden de 

Westlandse verzorgingshuizen gestimuleerd een roze-loper keurmerk te halen en zetten we ons 

in om de veiligheid van de LHBTI-gemeenschap te bevorderen. Ook voeren we op scholen een 

open dialoog en zetten we ons in om de zichtbaarheid te bevorderen want zonder zichtbaarheid 

geen acceptatie.

Participatie

•  Westlanders komen regelmatig, gevraagd en ongevraagd, met goede ideeën richting de ge-

meente. De VVD juicht dit toe, maar wil hierbij twee belangrijke punten extra aandacht geven: 

doe als gemeente voorafgaand aan een participatieproces aan verwachtingsmanagement én 

bouw ruimte in binnen het beleid voor deze inbreng en ideeën van de Westlandse bevolking.
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  Het beste uit je zelf halen  
in Westland

Iedere Westlander moet de kans krijgen zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Hoe gaan we dat doen?

Goed onderwijs

•  Er moet stevig geïnvesteerd worden in de voorschoolse en vroegschoolse educatie om gelijke 

kansen voor iedereen te creëren. Het is daarbij essentieel dat de kinderen met een achterstand, 

degene die dit het hardst nodig hebben, hier ook echt gebruik van maken. Dit wordt een prioriteit 

van de gemeente Westland.

•  Samenwerkingsscholen, scholen waarbinnen tegelijkertijd zowel openbaar als bijzonder onderwijs 

in een geïntegreerde vorm wordt verzorgd, hebben de voorkeur. Zo zijn wij om deze reden ook 

geen voorstander van Islamitisch onderwijs. Westlandse kinderen moeten zich welkom voelen op 

alle Westlandse scholen en deze moeten van de beste (door de overheid periodiek getoetste) 

kwaliteit zijn. Een kwalitatief goede school is wat de VVD betreft een school die kinderen uitdaagt 

om het beste uit zichzelf te halen. Onderwijsachterstand dient actief te worden aangepakt.

•  Het onderhoud en de ventilatie van schoolgebouwen krijgen prioriteit. Daarnaast moet de 

omgeving rondom een school ook uitdagen tot voldoende sport en bewegen bijvoorbeeld met 

groene schoolpleinen en moeten er gezonde (Westlandse) snacks gepromoot worden.

•  De gemeente dient actief bij te dragen aan het voorkomen van een lerarentekort, bijvoorbeeld 

door een Westlandse lerarenbeurs in het leven te roepen of de leraar korting te geven op culturele 

activiteiten in Westland. 

•  De VVD is voorstander van een volwaardige HBO-opleiding in Westland, bijvoorbeeld bij de 

Horticampus (gecombineerd met wonen). Deze moet dan wel van een toegevoegde waarde 

zijn voor de Westlandse economie en aanvullend op bestaand onderwijs in de regio. Ook voor 

het techniekonderwijs kan hier ruimte gemaakt worden.

•  Westland kent een actieve beroepsbevolking. Dat moet ook zo blijven. De VVD wil een actief beleid 

op beroeps specifiek (MBO-HBO) onderwijs.  Voor studenten moet het Westland aantrekkelijk zijn 

voor leren – stages – werk – wonen.

•  De samenwerking tussen scholen en sport- en muziekverenigingen moet gestimuleerd worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen of lessen (buiten reguliere lestijden om) die bijvoorbeeld 

in de gymzaal of de aula van de school gegeven worden. Kinderen komen hierdoor op een 

laagdrempelige manier in contact met bijvoorbeeld muziek, we ontlasten de ouders, promoten 

het lidmaatschap van de Westlandse sport- en culturele verenigingen en ruimtes worden multi-

functioneel ingezet.
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Sport

•  Westlanders bewegen en sporten graag. Dat houden we graag zo! Dat geldt ook voor de 

gemeentelijke voorzieningen en accommodaties, zoals de 25% regeling, het topsportbeleid en 

onze sportparken. Zodat sportverenigingen en daarmee de sporters, recreatief, competitief en 

de topsport, zich maximaal kunnen ontplooien. 

•  Het uitoefenen van sport heeft ruimte nodig. Samen moeten we deze ruimte inpassen in West-

land. Daarbij kan de gemeente het voortouw nemen om verenigingen samen te laten werken 

en een verbindende rol laten spelen in hun ruimtebehoefte.

•  Stimuleer als gemeente meer samenwerkingen tussen verschillende verenigingen, met even-

tueel als uiteindelijk doel een omni-vereniging. Waarbij bijvoorbeeld een hybride veld gebruikt 

wordt door zowel de hockeyclub als de voetbalclub en waarbij 1 kantine gebruikt kan worden 

door meerdere verenigingen. Hierdoor kunnen de clubs blijven groeien en nieuwe leden aan 

blijven nemen maar kost het niet zoveel geld en wordt er minder gevraagd van de vrijwilligers.

•  Veel sportverenigingen leunen op vrijwilligers. Toch horen en zien we ook dat het voor veel ver-

enigingen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Het is daarom essentieel 

dat de gemeente de bestaande initiatieven op het gebied van vrijwilligersbeleid in ieder geval in 

stand houdt, maar het liefst verder uitbreidt. 

Kunst en cultuur

•  Er moet binnen de gemeente Westland voldoende aandacht zijn voor kunst en cultuur. De 

vele (culturele)verenigingen binnen Westland en bijbehorende vrijwilligers moeten we blijven 

koesteren. Waar mogelijk moet de gemeente deze verenigingen blijven steunen op het gebied 

van vergunningen, doelgroepen, vrijwilligers en natuurlijk bij de organisatie van evenementen en 

cultuureducatie. 

•  Het is belangrijk dat Westlanders op een eenvoudige manier in contact kunnen komen met 

kunst en cultuur: het beleid om leegstaande winkelpanden in te zetten voor (tijdelijke) expositie-

ruimtes of oefenruimtes moet tot de mogelijkheden behoren.

•  Westland is een gemeente met een uniek karakter en veel historie, dit moeten we koesteren. De 

VVD vindt het belangrijk dat iedere Westlander besef heeft van de historie en het karakter van 

Westland, daarom gaan we samenwerking tussen de Westlandse scholen en het Westlands 

museum stimuleren.
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Zorg

Iedere Westlander verdient goede zorg, dichtbij huis: jong of oud, gezond of ziek. Iedereen 

moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Daar zet de VVD zich de komende 

jaren voor in.

Wat gaan we doen om de zorg in het Westland  
nog beter te maken?

•  Mensen die hulp nodig hebben, moeten z.s.m. door de juiste personen geholpen worden. Het 

liefst door de eigen omgeving en ook de vele verenigingen in Westland kunnen hier een bijdrage 

aan leveren. Daarnaast moet de gemeente zich inzetten om de wachttijden in de jeugdzorg en 

bij de GGZ zo kort mogelijk te houden. 

•  We moeten als gemeente zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben 

door goede preventie. 

•  Voldoende AED’s én mensen die weten hoe zij hiermee om moeten gaan, kunnen bijdragen aan 

preventie. Ook stimuleert de gemeente zoveel mogelijk mensen een EHBO-diploma te halen, 

bijvoorbeeld door dit gratis aan te bieden aan alle Westlandse vrijwilligers.

•  Preventie zit hem daarnaast ook in een goede samenwerking tussen zorg en onderwijs: dit 

moet en kan beter, zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

•  Preventie zit hem ook in vroeg-signalering en betere samenwerking tussen verschillende hulp-

verleners. De VVD is voorstander van één duidelijk aanspreekpunt én eindverantwoordelijke per 

gezin. 

•  Preventie zit hem tenslotte ook in het stimuleren van een gezonde leefstijl: promoten van gezond 

eten van Westlandse bodem en stimuleren om te bewegen. Westlanders stimuleren om meer 

te bewegen kunnen we o.a. doen door 100meter bordjes te plaatsen langs populaire hardloop-

routes en voldoende en goed onderhouden speelplekken: niet alleen speeltuinen voor kinderen, 

maar ook jeu de boules banen etc. voor de wat oudere Westlander. Ook tegen eenzaamheid. 

•  Wij zijn vóór zorg dichtbij huis. Ouder worden doe je het liefst in je eigen en vertrouwde omgeving. 

Belangrijk is dat er voldoende verpleeghuisbedden in Westland gerealiseerd gaan worden.

•  De VVD is voor een adequaat en actief beleid om mensen met schulden bij te staan. Het gesprek 

hierover mag geen taboe zijn, want het kan iedereen overkomen.
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  Wonen in Westland 
Westland is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en dus ook om woningen te bouwen. Deze 

woningen moeten wel bereikbaar blijven voor Westlanders. Het is voor iedere Westlander belangrijk 

om een passende én betaalbare woning te hebben of in de komende periode te vinden. 

Wat moet er gebeuren om dit te realiseren?

•  De bouw van nieuwe woningen en ook het tempo waarin dit gebeurt, moet aansluiten bij de 

vraag van de Westlandse bevolking. 

•  Woningzoekenden die een economische of maatschappelijke binding met het Westland hebben, 

moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Dit gaan we regelen via een verordening.

•  Het woningaanbod moet omhoog. Teveel Westlanders kunnen nu geen geschikte woning vinden. 

Daarom gaan we de hoogte in waar dit kan én past binnen het straatbeeld, bijvoorbeeld bij 

Flora Holland.

•  Ook zetten wij in op creatieve oplossingen om het huidige tekort te lijf te gaan. Wij zetten in 

op alternatieve kansen zoals woonboten, woonstudio’s en tiny houses om onze Westlandse 

starters een grotere kans op de woningmarkt te geven. De Westlandse jeugd heeft namelijk de 

toekomst, maar dan moet er voor hen wel een woning te vinden zijn.

•  Om deze kans nog groter te maken voor de Westlandse jongeren, wordt iedere Westlander 

vanaf 18 jaar automatisch ingeschreven als woningzoekende. Hierdoor kunnen jongeren eerder 

aanspraak maken op een passende woning in Westland. 

•  De VVD is voorstander van de Westlandse starterslening. Deze houden we in stand.

•  Daarnaast moeten er oplossingen komen zoals het ombouwen van oude (bedrijfs-)panden 

naar studio’s en ook kluswoningen en antikraak moeten tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard 

zonder dat de leefbaarheid daarbij in het gedrang komt.  

•  Doorstroming is ook belangrijk om voldoende aanbod op de woningmarkt te hebben. Om dit 

mogelijk te maken, moeten er voldoende geschikte woningen voor ouderen in de Westlandse 

kernen gerealiseerd worden. Op deze manier komen er eengezinswoningen vrij voor gezinnen.

•  Doorstroming naar een kleinere woning kan soms leiden tot huurverhoging, bijvoorbeeld omdat 

men heel lang in dezelfde woning heeft gewoond en hierdoor nog een lage huurprijs had. Hierover 

moet de gemeente Westland prijsafspraken maken met de coöperaties, want doorstroming 

moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. 

•  Om deze doorstroming verder aan te jagen, moet het aanbod van woningen (koop en huur) 

in het middensegment omhoog. Minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen moet een 

betaalbare huurprijs hebben tussen de 710 en 950 euro huur, en dat voor minimaal 25 jaar en 

óók als er in die periode van huurder wordt gewisseld. Te vaak worden woningen in dit deel 

van de markt vlak na oplevering onbetaalbaar voor Westlanders. Ontwikkelaars zijn belangrijke 

partners op de woningmarkt en daarom moeten hierover afspraken gemaakt worden tussen de 

gemeente en deze ontwikkelaars.

•  Westland kent een hoge vraag naar werknemers en een groot deel van deze vraag wordt inge-

vuld door arbeidsmigranten. Ook voor hen moet ruimte zijn in Westland. Afgelopen jaar hebben 

wij ingezet op collectieve woonvormen voor arbeidsmigranten. Dat blijft onze voorkeur houden, 

maar dan kleinschaliger. Daarnaast moet ook wonen op het eigen terrein van het bedrijf mogelijk 

zijn. Goede afspraken over veiligheid en eventuele overlast voor omwonenden zijn hierbij enorm 

belangrijk. 
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Bereikbaarheid

De afgelopen 4 jaar hebben we veel geïnvesteerd in de infrastructuur om Westland bereikbaar 

te houden. Dit moeten we ook de komende jaren blijven doen. Bereikbaarheid is echter meer 

dan asfalt alleen. Zo moet ook het OVnetwerk én het fietspadennetwerk verbeterd worden 

om ervoor te zorgen dat zowel het OV als de fiets een goed alternatief voor de auto wordt. Wat 

moet er gebeuren?

•  Om het fietsen aantrekkelijker te maken zullen de fietspaden verbeterd worden en komen er 

veilige fietssnelwegen. Hiermee zorgen we ervoor dat men niet alleen sneller, maar ook veiliger 

per fiets op de plaats van bestemming komt. Verkeersveiligheid wordt een nóg grotere prioriteit 

van de gemeente Westland.

•  Om de drukte op de wegen te verminderen, moet reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker 

worden. Je moet daarom binnen 40 minuten in Rotterdam, Delft of Den Haag kunnen zijn, ook in 

de avond en in de nacht. Tot slot zou er één buslijn moeten komen die alle Westlandse kernen 

aan doet. Ook zetten we deze periode de eerste stappen voor de realisatie van een lightrail- 

verbinding door Westland, waarmee men ook richting Den Haag en Rotterdam kan reizen.

•  Bereikbaarheid van Westland wordt merendeels verzorgd door Provinciale wegen. De Westland-

se VVD heeft goede contacten met de provincie Zuid-Holland en wil dit ook de komende jaren 

inzetten om de bereikbaarheid van Westland te verbeteren. De samenwerking tussen gemeente 

en provincie komt bijvoorbeeld tot uiting bij de realisatie van de Wippolderlaan.

•  Beperking van overlast: Werkzaamheden aan de openbare weg worden zoveel mogelijk ge-

combineerd: dat betekent dat werkzaamheden aan de riolering direct gebruikt worden om ook 

de stoep opnieuw te betegelen, zodat de stoep maar één keer open hoeft en men maar één 

keer overlast ervaart. Daarnaast is het belangrijk dat omwonenden én ondernemers goed en 

tijdig geïnformeerd worden als er werkzaamheden gaan plaatsvinden in hun directe omgeving. 

•  In veel wijken in Westland is de ruimtedruk groot en is het lastig om een parkeerplaats te vinden. 

We moeten kijken hoe men nabij kan parkeren, zonder het groen op te offeren. Ondergrondse 

parkeergarages zouden hier een oplossing kunnen zijn. 

Energietransitie 

Iedereen wil de vaste lasten zo laag mogelijk houden. Helaas is de energierekening een vaste 

last die ieder jaar weer hoger uitvalt. Er zijn echter steeds meer fantastische alternatieve vor

men van energie die niet alleen goedkoper zijn, maar ook nog eens beter zijn voor het milieu. 

Voor deze alternatieve vormen van energie, waaronder waterstof en collectieve warmtebron

nen zoals stadsverwarming, moeten we open staan als gemeente.

•  Zonnepanelen kunnen een deel van deze oplossing bieden. De gemeente neemt het voortouw om 

zich samen met burgers en bedrijven in te zetten om zoveel mogelijk daken hiervan te voorzien. 

•  Bij de overgang naar nieuwe vormen van energie zal de gemeente het goede voorbeeld geven. 

Waar het kan worden er bijvoorbeeld zonnepanelen aangebracht op gemeentelijk eigendom en 

wordt het wagenpark verduurzaamd.

•  Private initiatieven om nieuwe vorm van energie opwekken te onderzoeken worden gestimuleerd.

•  Westland is goed bedeeld met geothermie (warmte in onze ondergrond). Deze energiebron is 

zeer duurzaam. Door de groei van aardwarmtewinning en het gebruik ervan, zowel in tuinbouw 

als in huishoudens, verduurzamen we ons energie gebruik. We zetten in op verdere ontwikkeling 

en groei van de aardwarmtebronnen en de realisatie van een dekkend netwerk in Westland.

•  Voor lokaal transport, zowel in tuinbouwsector als de pakketdiensten, zetten we in op verduur-

zaming door het stimuleren van gebruik van elektrische transport voertuigen.
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  Bestuur en Financiën
De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Daarnaast moet de gemeente zich er 

altijd bewust van zijn dat er belastinggeld van de hardwerkende Westlander wordt uitgegeven 

en daar moet zuinig, efficiënt en transparant mee worden omgegaan.

Bestuur

•  De beste gemeente is er één die je makkelijk kunt bereiken. Dit betekent onder andere zo min 

mogelijk onzinnige en overbodige regels en procedures en de regels en procedures die er zijn, 

dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn. 

•  Steeds meer zaken en vragen kunnen via internet afgehandeld worden. Dit juichen wij toe, 

maar hierbij mag de privacy van de inwoners van Westland nooit uit het oog verloren worden. 

Daarnaast moeten er ook voldoende balies zijn in het gemeentehuis van Westland voor hen die 

deze zaken niet digitaal kunnen of willen afhandelen.

•  De communicatie vanuit de gemeente richting de inwoners moet tijdig, eenvoudig en duidelijk zijn. 

•  Inwoners en ondernemers hebben een gemeentelijke overheid nodig waarop zij kunnen bouwen 

en vertrouwen! De Westlandse VVD zet in op een goede en betrouwbare overheid. Daar maken 

we ons hard voor.

•  De VVD is overal ruim vertegenwoordigd en daar moeten we ons voordeel mee doen. Zo werken 

we o.a. op het gebied van bereikbaarheid, werkgelegenheid en veiligheid samen met onze 

buurgemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap en worden ook onze korte lijntjes 

met de Tweede Kamer regelmatig ingezet.

•  We verwachten van de Gemeente Westland dat zij zich gedraagt als een goede werkgever: 

goed voorbereid op de toekomst en kwalitatief hoogwaardig.

Financiën

•  Er wordt niet meer geld uitgegeven dan er binnenkomt: de Westlandse begroting moet meerjarig 

sluitend zijn.

•  De gemeente int bij de Westlander niet meer dan wat nodig is.

•  We hechten aan goede gemeentelijke voorzieningen, zoals afvalverwerking en dienstverlening. 

Daar hoort passend budget bij, opgebracht uit rijksbijdrage en lokale belastingen. We zijn 

scherp op wat moet en wat niet hoeft en maken daar keuzen in om te komen tot aanvaardbare 

belastingen.

•  Subsidiegeld is ook belastinggeld. Ook hier moet zuinig, efficiënt en transparant mee om worden 

gegaan. Inwoners van Westland moeten inzicht krijgen in de subsidies via een subsidieregister.
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