
Thuis in Westland 
Samen bouwen aan onze toekomst

Westland, een prachtige en economisch sterke ondernemersomgeving waar het goed 

wonen en werken is. Een omgeving die even wankelde onder het geweld van Corona, maar 

waar we door slimme investeringen, innovatieve ideeën van onze ondernemers en het 

grote saamhorigheidsgevoel van alle Westlanders goed uitgekomen zijn!  Deze Westlandse 

eigenschappen zorgen er ook voor dat veel buurgemeenten regelmatig met een jaloerse 

blik naar Westland kijken. Niet alleen vanwege deze eigenschappen van de Westlander, 

maar ook omdat zij Westland zien als een aantrekkelijk woongebied met een prachtige 

kust. We moeten er met z’n allen voor waken dat wij niet verdrukt worden tussen de om

liggende stadsgewesten.  

We hebben als Westlanders echter te dealen met nog veel meer zaken. Zo is onze economie 

(veel vervoersbewegingen) en onze kleinschalige manier van leven, aantrekkelijk voor groot

stedelijke criminaliteitsvormen. Ook ons wonen en werken heeft doorlopend onze aandacht 

nodig. De Westlandse bedrijven, die veel energie gebruiken hebben te maken met een steeds 

verder stijgende energieprijs. We zien ook de huizenprijzen elke dag stijgen, hierdoor wordt 

het voor vele doelgroepen steeds lastiger om een geschikte woning te vinden in Westland. In 

Westland kennen wij een hoogwaardige levensstandaard die veel geld kost. Bij de VVD streven 

wij een financieel verantwoord beleid na. Een hogere levensstandaard zal uiteindelijk betaald 

moeten worden door ons allemaal.

Er moeten dus stevige beslissingen genomen worden hoe wij in de nabije en ook verre 

toekomst ons Westland willen inrichten om ervoor te zorgen dat wij, Westlanders, ook in de 

toekomst met veel plezier in Westland kunnen blijven wonen. Beslissingen die wij de komende 

jaren gaan nemen, zijn allesbepalend voor onze unieke leefomgeving. Deze beslissingen neem 

je als politieke partij niet alleen, maar samen met alle inwoners van Westland en dus ook met 

een zo’n sterk mogelijk collectief van politieke partijen. 

Coalitie en oppositie stonden de afgelopen jaar ver bij elkaar vandaan. Dat moet anders. Het is 

tijd voor het zoeken naar overeenkomsten in onze politieke ambities, met als doel daar een zo’n 

sterk mogelijke coalitie van partijen uit te vormen. Het is tijd voor “samen” het Westland mooi en 

sterk maken en te behouden!



1 Veilige leefomgeving

Of je nou na je avonddienst naar huis fietst, ’s avonds nog even een rondje gaat wandelen 

met de hond of midden in de nacht thuiskomt na een feestje: iedereen moet altijd met 

een veilig gevoel over straat kunnen. We zien echter dat we ook in het Westland te maken 

hebben met uiteenlopende vormen van criminaliteit. De VVD maakt zich daarom hard voor 

meer toezicht, extra cameratoezicht daar waar nodig en een voor ons zichtbare goed 

georganiseerde en herkenbare politie en recherche.

2 Westland zelfstandiger v.w.b. energie

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden geëxplodeerd. Westland gebruikt heel veel 

energie in kassen, maar ook in huishoudens. In Westland zijn wij innovatief en daadkrachtig 

genoeg om een deel van onze eigen energie te kunnen opwekken. Onze wethouder heeft 

zich hiervoor de afgelopen jaren sterk gemaakt en wil zijn opdracht afmaken. De VVD zet zich 

in voor duurzame energie van zonnepanelen (niet alleen op daken, maar ook op ons zeer 

wijdverbreide glasareaal), geothermie (aardwarmte) en windenergie van windparken op zee.

3 Glastuinbouw en Agrologistiek

Westland is dé glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw en Agrologistiek vormen 

onze economische ruggengraat. Onze Greenport is van groot belang voor Westlanders en 

voor het land. Wij geven prioriteit aan toekomstbestendigheid en verduurzaming van deze 

Greenport. Daar hoort ook bij dat we moeten blijven investeren op innovatiekracht en  

vernieuwing. Verregaande ontwikkeling van onze GreenportHortiCampus / WorldHortiCenter 

als centrum voor deze vernieuwing, heeft bij de VVD, als zodanig, een hoge prioriteit. 

4 Goede bereikbaarheid

We willen ’s ochtends allemaal zo snel mogelijk op ons werk zijn en ook voor de Westlandse 

ondernemer is het van groot belang dat werknemers niet in de file staan. Een goede bereik

baarheid is voor zowel onze economie als voor onze inwoners dus essentieel. De afgelopen 

jaren hebben wij veel bereikt op dat gebied. De aansluiting op het rijkswegennet is sterk 

verbeterd en hierdoor rijd je vanuit Westland sneller van A naar B. Ook de komende jaren 

willen wij ons nog verder inzetten voor een verbeterd wegennet, goede parkeervoorziening 

en de doorstroming van het verkeer op onze hoofdwegen.

Om dit te realiseren is het ook belangrijk dat er goede alternatieven komen voor de auto. De 

VVD zet daarom ook in op verdere ontwikkeling van een hoogwaardig Openbaar Vervoer 

(binnen 40 minuten op Den Haag CS, Station Delft e.d.). Ook maakt de VVD zich hard voor 

zogeheten “fietssnelwegen” richting de voor de Westlander belangrijke locaties. 



6 Fijne gezellige dorpscentra

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in onze grotere dorpskernen. Het is hoog tijd dat 

ook onze andere (kleinere) dorpskernen extra aandacht krijgen. Westland is een krachtige 

gemeente. Wij identificeren ons echter toch doorlopend met onze gezellige dorpskernen. 

Het moet goed toeven zijn in al onze centra, waar mensen elkaar ontmoeten. Dat is gelukt 

in Naaldwijk en ’sGravenzande. De VVD wil, naar lokale wens, ook de andere dorpskernen 

onderhanden nemen. Dit moet resulteren in meer en veel beter onderhouden groen en 

goed straatmeubilair. Ook willen wij het organiseren van culturele initiatieven en horeca

evenementen stimuleren. Leegstand van winkelpanden moet actief worden aangepakt.

7  Sportvoorzieningen, verenigingsleven  
en cultuur op niveau houden

De sportvoorzieningen in Westland staan op een zeer hoog niveau. Wij hebben een sterk 

verenigingsleven en hechten veel waarde aan onze cultuurinstellingen. Dat willen wij zo 

houden. Er moet echter nog geïnvesteerd worden in omgevingen die sterk gegroeid zijn. De 

VVD maakt zich hard voor de uitbreiding van faciliteiten in voornamelijk deze omgevingen. 

8 Stimuleren lokale economie

Onze lokale economie is van levensbelang voor Westland. Gelukkig floreert onze economie 

op veel punten, ondanks tegenslagen. Deze economie maakt dat wij voldoende werk

gelegenheid hebben en dat wij kunnen wonen, werken en recreëren op het huidige niveau 

in ons Westland. Het is essentieel dat wij in deze economie blijven investeren om ons unieke 

karakter te kunnen behouden en te bekostigen. 

5 Wonen

In Westland is er een grote behoefte aan (betaalbare) woningen. Er wordt op dit moment 

gelukkig veel gebouwd, een groot deel van deze woningen wordt echter gekocht of gehuurd 

door “niet”Westlanders. Dat moet anders! De VVD wil dat in Westland meer woningen 

gebouwd worden waar de Westlanders behoefte aan hebben (zowel senioren, starters en 

huurwoningen). De Westlandse woningbouw, en ook het tempo waarin er gebouwd wordt, 

moet primair gericht zijn op de woonbehoefte van de Westlander.


