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TROTS OP WESTLAND.
Wij zijn trots op Westland.
Trots op de mooie en vitale dorpen die samen Westland vormen.
Elk dorp met zijn eigen karakter en eigenheid die GBW blijft koesteren.
Het dorpse karakter van Honselersdijk, Monster en Poeldijk, de hechte
gemeenschap van De Lier, Kwintsheul, Maasdijk en Ter Heijde, de buurtschappen Heenweg en Westerlee en de meer regionale allure van
’s-Gravenzande, Naaldwijk en Wateringen.
Trots op het gezond en toonaangevend glastuinbouwcluster als

De politiek van GemeenteBelang

economische motor van Westland. Een unieke economische kracht

Westland [GBW] en de keuzes die zij
maakt zijn gericht op het behoud en
het versterken van de unieke
Westlandse kernwaarden
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Trots op die geweldig sociale en maatschappelijke betrokkenheid van
de Westlanders, met een sterk verenigingsleven waarin veel
Westlanders als vrijwilligers actief zijn. Trots op het samengaan van de

een leefbare, vitale gemeente gevormd

unieke kernwaarden die Westland toen, nu en in de toekomst een

door elf onderscheidende dorpen,

gemeente maken waar het geweldig goed wonen, werken en leven is.

een florerende en toonaangevende
glastuinbouwcluster als de



die samengaat met grote sociale verbondenheid.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij de doelen die wij willen
bereiken en de route die wij daarvoor volgen. In zijn opzet geeft het

economische motor,

programma ons de ruimte om flexibel in te spelen op actuele

een grote sociaalmaatschappelijke

ontwikkelingen. Met als rode draad ‘Het kan beter. Het moet beter!’

betrokkenheid van de Westlanders,
met een sterk verenigingsleven waarin

richten wij ons op de thema’s wonen, werken en leven. Stuk voor stuk
thema’s waarop GBW zich duidelijk onderscheidt van andere politieke
partijen in Westland.

veel Westlanders als vrijwilligers actief
zijn.

Wij hopen dat onze gedachtes, onze politieke doelen en onze inzet
voor een Westland waar het goed wonen, werken en leven is, u
aanspreken waardoor wij op 16 maart aanstaande op uw steun kunnen
rekenen. Wij nemen in ieder geval graag onze verantwoordelijkheid
om in de komende periode aan de slag te gaan en vanuit de coalitie
sturing te geven aan de ontwikkeling van Westland. Want die kan wel
weer wat GBW gebruiken!
Remmert Keizer lijsttrekker GBW
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GEVARIEERD EN BETAALBAAR
BOUWEN IN ÀLLE DORPEN.
GBW zet zich nadrukkelijk in voor het bouwen van méér
betaalbare huur- en koopwoningen in Westland. Dat moet er
voor zorgen dat starters en jonge koppels die in Westland
wonen of werken ook in Westland kunnen blijven wonen. En
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ook onze ouderen moeten in hun eigen wijk of dorp kunnen
blijven wonen, bijvoorbeeld als ze kleiner willen wonen of een
combinatie van wonen met lichte zorg zoeken.

SPEERPUNTEN.

Gevarieerd en betaalbaar bouwen in alle dorpen is daarom één
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KORT SAMENGEVAT.

de voorbije jaren vertrekken starters uit Westland, uit

van de grote ambities van GBW. Door de gemaakte keuzes in
noodzaak omdat ze hier geen betaalbare woning kunnen
vinden. Ook zijn er voor onze ouderen te weinig mogelijkheden
om voor een passende woning in aanmerking te komen als ze
wat kleiner en comfortabeler onderdak willen vinden in hun
eigen wijk of eigen dorp.

GBW mikt daarbij niet op woontorens of megagrote nieuwbouwwijken op een centrale plek, maar streeft vooral naar
kleinere bouwplannen in àlle Westlandse dorpen. Dat komt de
vitaliteit van onze dorpen ten goede, ze worden er beter en
mooier van en dat versterkt het draagvlak voor de lokale
voorzieningen.
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EEN BETER ONDERHOUD
VAN GROEN, STRATEN EN
TROTTOIRS.

ZORG-DICHTBIJ MET OOG
VOOR DE MENSELIJKE MAAT.
Voor GBW betekent ‘zorg-dichtbij’ dat je zoveel mogelijk in je
eigen huis de hulp krijgt die je nodig hebt. Juist daarom is het

GBW wil de Westlandse dorpen aantrekkelijk en veilig houden.

belangrijk dat de gemeente de zorg dichter bij mensen

Dorpen, waar mensen – jong en oud – zich thuis voelen. Dorpen

aanbiedt. Daarom ook steunen wij initiatieven voor zorg op

waar het goed en prettig wonen is. GBW staat voor een
gemeente die een goede en veilige leefomgeving voor haar
inwoners waarborgt.
Stoepen, straten en groen in Westland moeten beter worden
onderhouden. GBW wil daar extra geld voor vrij maken. Het
verbeteren van het onderhoudsniveau van de bermen langs de
toegangswegen naar onze dorpen én onze dorpslinten is
tenslotte meer dan wenselijk, het maakt de wegen
overzichtelijker, veiliger en fraaier. Losliggende stoeptegels
moeten worden vervangen, overhangend groen gesnoeid en
op onveilige (fiets)plekken moet de straatverlichting worden
aangepast.
In een goed onderhouden en opgeruimde buurt horen
natuurlijk ook geen vuilniszakken aan lantaarnpalen, GBW wil
daarom in alle dorpen voldoende en goede (ondergrondse)
containers plaatsen als inzamelpunt voor glas, papier, textiel en
gft-afval. Door de containers tijdig te legen wordt zwerfafval
voorkomen.
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kleine schaal. GBW wil géén verschraling van de thuishulp en
wil daarom weer terug naar het in uren indiceren. Thuishulp
mag tenslotte niet vervangen worden door schoonmakers,
immers de professionele signaalfunctie is van noodzakelijk
belang.
Voor GBW betekent zorg-dichtbij ook dat we onorthodox
kijken naar mogelijkheden om in wijken plekken te realiseren
waar ouderen met servicegerichte zorg kunnen wonen. Op een
kleinschalige manier en dichtbij hun eigen familie, vrienden en
bekenden.
In Westland hebben we daarnaast ook veel mantelzorgers die
zorgen voor hulpbehoevenden in hun omgeving. Deze mensen
doen dit werk vaak langdurig, onbetaald en met passie. Zij zijn
wat ons betreft de echte helden die we goed moeten
ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen waar nodig de weg te
wijzen door de vele regelgeving, door hen voorrang te geven
op de woningmarkt of op andere manieren te laten profiteren
van steun vanuit de gemeente.
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RUIMTE OM TE ONDERNEMEN.
Veel inwoners werken in Westland of in de omliggende regio.
GBW wil niet alleen voor hen een aantrekkelijke woongemeente realiseren, wij zijn er ook voor de ondernemers in
Westland. Een succesvolle gemeente steunt tenslotte sterk op
ondernemerschap. Het is een van de drijvende krachten achter
een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.
Zonder ondernemers die het avontuur aandurven valt deze
belangrijke pijler weg.

88

99

GBW vindt het daarom zaak om ondernemers de ruimte te
geven en te faciliteren met een goed en ondernemersvriendelijk beleid. Bijvoorbeeld door minder regels en
regeldruk. En, als innovatieve ideeën van ’n ondernemer niet in
een bestaand ‘hokje’ passen, dan moeten ondernemers op een
flexibele gemeente kunnen rekenen. Een gemeente die met
hen op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden en ook het lef
heeft die te benutten.
Naast het met raad en daad bijstaan van lokale ondernemers
bij het aanvragen van vergunningen of het vinden van hun
weg in het Westlandse netwerk, verdienen lokale ondernemers
ook de aandacht bij het vele werk dat de gemeente uitbesteed.
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HET KAN BETER.
HET MOET BETER.

EEN DAADKRACHTIG GEMEENTEBESTUUR.

onze ondernemers en verenigingen. Wat GBW betreft gaan we ook al direct bij
de start van de vorming van een college met hen in gesprek. Alleen op die

Wij willen een krachtig en ondernemend gemeentebestuur voor Westland.
Een gemeentebestuur dat er is voor al zijn inwoners en niet andersom. Een
gemeentebestuur dat zich daarom in haar doen en laten eerst en vooral laat

manier kunnen we onze inhoudelijke doelen behalen, en meerwaarde voor en
draagvlak in de samenleving creëren. De gemeente Westland kan het niet
alleen, samenwerking-op-maat heeft de toekomst.

leiden door de belangen van de Westlandse samenleving. Een gemeentebestuur dat verder bouwt aan een Westland waar het goed wonen, werken en
leven is. En blijft.

EEN GEZONDE FINANCIËLE POSITIE.
We maken het niet mooier dan het is: financieel staat Westland er ten opzichte
van drie, vier jaar geleden nu niet goed voor. De huidige financiële situatie
dwingt daarom tot keuzes maken. Alle zeilen moeten we bijzetten. Voor GBW

Concreet zet GBW de komende jaren in op een betrouwbare dienstverlening,
goed werkgeverschap en optimale samenwerking. Alles wat Westland doet,
valt of staat met communicatie. Dit is wat GBW betreft dan ook een van de
belangrijkste taken van de gemeente. De gemeente moet duidelijk zijn over
wat zij doet en altijd uitleggen waarom zij dat doet. Transparant, navolgbaar en
in het belang van het Westland. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn,
wat de gemeente doet met belastinggeld en waar ze terecht kunnen met
vragen en opmerkingen.
Het college van B&W toont daadkracht. Niet langer dus onderzoek-naonderzoek en ook geen abstracte visies meer, maar gewoon gericht aan de
slag. Inwoners van Westland moeten serieus en op reële wijze betrokken
worden bij belangrijke beslissingen. Het waarom, het doel en de mogelijke
effecten van inspraak moeten van meet af aan duidelijk zijn.
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve
initiatieven vanuit onze inwoners, verenigingen en ondernemingen stimuleert
en faciliteert. Bijvoorbeeld door vlot duidelijkheid te geven over haalbaarheid
en het bestuurlijk commitment, door het wegnemen van overbodige regels,
door het volgen van snelle vergunningstrajecten, door het geven van advies,
door het delen van specifieke kennis en door het leggen van verbindingen met
relevante bedrijven en instanties.
Wij kijken als vanzelfsprekend ook over onze grenzen heen en zoeken als dat in
het belang van Westland is, zeker de samenwerking op met gemeenten in de
regio, de provincie en het Rijk. Grote uitdagingen en strategische opgaven
kunnen we als individuele gemeente niet alleen oppakken en deze vragen om
samenwerking met onze buurgemeenten en andere overheden. Daarmee
behouden we niet alleen onze zelfstandigheid, maar creëren we ook synergie
en mogelijkheden voor het aantrekken van extra middelen vanuit het Rijk en
soms zelfs Europa. Samenwerken doen we uiteraard met onze inwoners, met

is het belangrijkste doel daarbij: orde op zaken stellen, het huishoudboekje
weer kloppend maken, niet meer uitgeven dan er binnenkomt. De tering naar
de nering zetten dus. Financiële meevallers en overschotten worden niet
langer opgepot, maar gaan gewoon terug naar de algemene middelen.
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De gemeentelijke meerjarenbegroting zal sluitend zijn. De taken van de
gemeente voeren we in principe uit met de middelen die de gemeente
daarvoor van het rijk ontvangt. Als GBW streven we een balans na van een
goed voorzieningenniveau met zo laag mogelijke lasten voor inwoners,
organisaties en ondernemers. Als zich tegenvallers voordoen, kiest GBW ervoor
om efficiënter te werken en te bezuinigen en dus niet om de lokale belastingen
te verhogen. Alleen als dat noodzakelijk is om het hoge voorzieningenniveau in
Westland in stand te houden kan de OZB met de inflatie worden verhoogd.
GBW heeft natuurlijk ook ambities voor Westland! Deze ambities hebben we
opgenomen in ons verkiezingsprogramma met de kanttekening, dat nieuw
beleid in de regel wordt betaald uit ombuigingen of bezuinigingen. Wij richten
ons daarbij in eerste instantie op de kerntaken van de gemeente. Nut en
noodzaak staan voorop, dat is onze leidraad. Want wij realiseren ons dat elke
cent die wij uitgeven, eerst door u verdiend is.
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BEHOUD VAN EEN VITAAL WESTLAND MET
ONDERSCHEIDENDE DORPEN.
Voor GBW is bouwen en wonen in Westland, één van de belangrijkste thema’s
in de komende jaren. Het woningbouwprogramma stemt GBW op de eerste
plaats af op de vraag naar woningen van de eigen inwoners en de mensen die
in Westland werken. GBW wil de eigen groei van Westland opvangen door in
àlle Westlandse dorpen woningen te bouwen. We focussen dus niet alleen op
de grotere kernen, vooral ook de kleine kernen verdienen aandacht. Dat
versterkt het unieke karakter van Westland, dat komt de vitaliteit van onze
dorpen ten goede, ze worden er beter en mooier van en dat versterkt het
draagvlak voor de scholen, de verenigingen en de winkels.
Ruimte voor de bouw van woningen wordt gevonden door herbestemming
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van gebouwen of door het verplaatsen van bedrijven uit de woongebieden.
Ook het verplaatsen of de reconstructie van glastuinbouwbedrijven aan de
randen van de dorpen levert ruimte op voor de bouw van woningen. Door de
vernieuwing van glastuinbouwbedrijven en door slimmer, effectiever en
innovatiever te werken wordt het verlies van de vierkante meters ruimschoots
goedgemaakt door de groei van de opbrengsten en toegevoegde waarde. Het
productieareaal in Westland neemt dan misschien af, maar Westland blijft
niettemin excelleren als toonaangevend cluster van productie, handel,
toelevering en logistieke dienstverlening van groenten, fruit en bloemen.
Omdat de ruimte in Westland beperkt is en omdat we moeten letten op een
evenwichtige samenstelling van de Westlandse bevolking moeten we de
bevolkingsgroei in Westland onder controle krijgen. Er is tenslotte een grens
aan de mogelijkheden om een verdere forse groei te kunnen blijven opvangen.
GBW wil in ieder geval niet onbeperkt blijven groeien en wil het bouwtempo
primair afstemmen op de groei van de ‘eigen’ Westlandse bevolking. Voor de
leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen en van Westland in zijn totaliteit, is
het belangrijk om onze jongeren aan Westland te binden. We gaan daarom op
een slimme manier betaalbaar en goed wonen realiseren voor onze starters en
jonge huishoudens die in Westland willen blijven wonen. We gaan specifiek

BOUWEN EN WONEN.

bouwen voor onze ouderen die willen verhuizen maar wel in hun vertrouwde
dorp en buurt willen blijven wonen.
We willen ook bouwen voor mensen die in Westland werken. Zij dragen bij aan
de economische ontwikkeling en groei van Westland en zorgen voor
draagkracht van de commerciële en maatschappelijke voorzieningen in alle
Westlandse dorpen.
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De Westlandse economie heeft ook behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten,
wat een huisvestingsopgave met zich meebrengt. In eerste instantie om

BEREIKBAARHEID EN INFRASTRUCTUUR.

tijdelijke werknemers te huisvesten, maar ook betekent dit een toename in de
woningvraag, omdat een gedeelte zich ook definitief in Westland en omgeving

Met gerichte investeringen in fietsroutes en stallingsplekken stimuleert GBW
het gebruik van de fiets in het lokale verkeer. Veilige school-thuis routes en
woon-werkroutes is het streven. Drukke fietsroutes worden breder, krijgen een
veilige inrichting en voldoen minstens aan de CROW-normen. De verlichting
en de bewegwijzering van fietspaden (zeker bij wegomleggingen) verbeteren

zal vestigen.
Ook hoogopgeleiden die hun emplooi in Westland hebben gevonden en hier
willen wonen moet een aantrekkelijk woonmilieu geboden worden.

we. Dicht bij de verschillende winkelcentra komen stallingsplekken waar
fietsen veilig te parkeren zijn.

Dat betekent dat we kiezen voor:
 het woningaanbod en de doorstroming moet bijdragen bij aan de eigenheid
en de sociale kracht van de Westlandse dorpen,
 we bouwen betaalbare koopwoningen zodat onze Westlandse starters en

De verkeersveiligheid bij sportcomplexen en scholen is voor GBW belangrijk en
blijft een permanent aandachtspunt. Ieder kind verdient een veilige schoolthuisroute. Scholen worden aangemoedigd en ondersteund aan te sluiten bij
het programma ‘School op Seef’. GBW wil dat er snelle en gerichte actie
ondernomen wordt om gevaarlijke wegen, kruispunten en splitsingen in

jonge gezinnen ook een plekje in Westland vinden (voor hen behouden we ook
de Starterslening),
 sociale koop als alternatief voor sociale huur maakt een wezenlijk onderdeel uit
van het woningbouwprogramma,
 met het concept van woonzorgzones als richtsnoer gaan we in alle dorpen
kleinschalige woonvormen voor onze ouderen realiseren, zodat zij in hun eigen
wijk kunnen blijven wonen en hen hulp en zorg kan worden geboden,
 de bouw van mantelzorgwoningen voldoet aan een groeiende behoefte,
obstakels voor de bouw ervan worden daarom weggenomen,
 we willen het aangezicht van onze dorpen beschermen en het dorpse karakter
versterken en kiezen daarom niet voor woontorens. De maximale bouwhoogte
voor woongebouwen ligt in de regel op zo’n 12 tot 15 meter,
 we gaan met de woningcorporaties in gesprek over de manier waarop de
sociale huurwoningen in Westland aan de man (m/v) worden gebracht en
bepleiten daarbij een meer eigentijdse en klantgerichte manier van werken,
 het aantal scheefwoners verlagen we door mensen te verleiden en
mogelijkheden te bieden om naar een passende woning te verhuizen zodat
sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor de doelgroep,
 we bouwen natuurinclusief en spreken strikte prestaties af ten aanzien van de
beeldkwaliteit van straten, wijken en buurten,
 met pilots spelen we in op actuele trends zoals bijvoorbeeld deeltijdgebruik
van auto’s of meervoudig ruimtegebruik en bij de inrichting van woonwijken
wordt voorrang gegeven aan fietsers en voetgangers.
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Westland aan te pakken om daarmee (bijna)verkeersongevallen te voorkomen.
Overlast door aanleggen en onderhoud aan wegen wordt zoveel mogelijk
beperkt door het bieden van goede en logische alternatieve routes. De
gemeente maakt actief bekend wanneer men werkt aan de openbare ruimte,
zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden. Er is
afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
De gemeente stimuleert actief de mogelijkheden voor autodelen. Bij
nieuwbouw- of (her)ontwikkelingsprojecten kan het gebruik van deelauto’s
bijvoorbeeld leiden tot een lagere parkeernorm voor ontwikkelaars.

OPENBAAR VERVOER IN WESTLAND.
GBW pleit voor een goed openbaar vervoer naar en vanuit Westland. Ingezet
wordt op het invoeren van HOV-busverbindingen met Westland vanuit en naar
de omliggende steden. Minstens net zo belangrijk vinden wij het dat elk dorp
in Westland goed bereikbaar is en blijft door (flexibel) openbaar vervoer. Op
plekken met minder vraag kijken we of kleinschalige, innovatieve concepten
als ‘Wensbus’ of Plusbus’ of het initiatief ‘de HINT-Heydse Lijn’, uitkomst kunnen
bieden. Met de toenemende vergrijzing moet het niet zo zijn dat ouderen
noodgedwongen hun oude vertrouwde stekkie waar ze hun leven lang wonen
moeten verlaten omdat er geen voorzieningen zijn. Wel moet uiteindelijk een
goede balans overblijven tussen genoeg openbaar vervoer naar- en tussen de
Westlandse dorpen aan de ene kant en een voldoende bezetting van de
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bussen aan de andere kant, want het is zo dat voor alle extra’s de gemeente
financieel moet bijdragen. Gratis openbaar vervoer bestaat immers niet.

Afvalcontainers in Westland zijn zo veel mogelijk ondergronds, ze vermalen
direct en geven aan wanneer ze vol zijn en geleegd moeten worden. GBW zet
zich er ook voor in dat de rotzooi op straat bestreden wordt door zwerfvuil,
graffiti en andere vervuiling snel op te ruimen. We proberen de kosten van

DUURZAAMHEID EN MILIEU.

werkzaamheden en schade te verhalen op de dader.

GBW zet er op in dat de gemeente, samen met bedrijven en bewoners, verkent
waar kansen liggen op het terrein van energie, klimaatadaptatie en circulaire

NATUUR EN GROENVOORZIENINGEN.

economie. We willen serieus aan de slag en onze energie steken in reële
projecten en (in de praktijk of pilots) bewezen technieken; niet in hobbyprojecten. Op het gebied van energietransitie stimuleert GBW initiatieven van
inwoners en ondernemers om aan de slag te gaan met hun eigen huis en

De kuststrook, het Staelduinse Bos, de Wollebrand, de Zwetzone en Poelzone,
de Zeven Gaten, het Prinsenbos, het Hofpark, stuk voor stuk voorbeelden van
prachtige natuurgebieden in de glazen stad Westland. Wij vinden het

bedrijf. Aansluiten bij bewonersinitiatieven heeft daarbij voor GBW prioriteit.
Duurzaamheid is niet alleen belangrijk omdat het moet, maar het biedt ook
weer kansen voor onze inwoners en lokale ondernemers. Wij willen dat de
gemeente een voorbeeldfunctie vervult en gemeentelijk vastgoed waar

belangrijk de kwaliteit van deze natuurgebieden op orde te houden, waarbij er
een goede balans moet zijn tussen bescherming en toegankelijkheid voor
recreatie. GBW is voorstander van een ‘groenroute Westland’ waarbij de
parken en natuurgebieden in Westland door aantrekkelijke en bovenal veilige

mogelijk en realistisch verduurzaamt.

fietsroutes met elkaar worden verbonden.

GBW vindt dat de gemeente ook een voorbeeldfunctie vervult als het gaat om
klimaatadaptatie. In de toekomst neemt de kans op extreme weers-
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GBW bevordert voorzieningen die de recreatieve beleving verbeteren, zoals
bootverhuur, natuurlijke speelplaatsen met klimbomen, theehuisjes en

omstandigheden toe, wat op zijn beurt kan leiden tot hittestress, wateroverlast
of droogte. Behoud en uitbreiding van groen in zowel de openbare als in de
particuliere ruimte draagt bij aan de vermindering van deze klimaateffecten.
Door de schaarse ruimte in Westland zal klimaatadaptatie veelal komen van

vissteigers. Initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie aan de landzijde van de duinen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van kleinschalige camperplaatsen, moedigen wij aan. Het Westlandse strand is een familiestrand. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Westlandse strand voor minder

relatief kleine projecten. Vegetatiedaken, begroeide gevels, stadsbomen,
wadi's, waterpleinen en halfbestrating kunnen werken als klimaatbuffer: de
gemeente moet deze initiatieven actief bevorderen. GBW wil daarom dat de
gemeente initiatieven van inwoners stimuleert om hun eigen bezit klimaat-

mobiele bezoekers kan beter. Moet beter.

adaptief in te richten. GBW wil daarbij de inwoners van Westland vooral
adviseren, inspireren en motiveren in plaats van dwingend opleggen.

Karakteristieke panden, mooie monumenten en kerken bepalen het aanzicht,
karakter en de sfeer van onze dorpen. Erfgoed verdient het om beschermd en
gekoesterd te worden en tegelijkertijd onderdeel uit te blijven maken van onze
huidige en moderne samenleving. GBW staat dus open voor initiatieven

AFVALINZAMELING.
Voor GBW is het duidelijk dat bronscheiding voor bepaalde afvalstromen moet
blijven bestaan, zoals scheiding van papier, GFT, textiel, glas, chemisch afval
et cetera, maar voor plastic, blik en drinkkartons (het PMD-afval) is nascheiden
door machines de toekomst. Er zijn tenslotte steeds meer afvalscheidingsinstallaties die tot een hogere opbrengst van herbruikbare materialen komen
dan bij het scheiden door bewoners. Wat GBW betreft wordt daarom gekeken
wanneer nascheiden van het afval in Westland kan worden ingevoerd.

ERFGOED.

waarbij oude panden, kerken en monumenten nieuw leven ingeblazen wordt.
Wij vinden dat herbestemming van erfgoed ook ten behoeve van woningbouw
in principe mogelijk is.
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VERSTERKEN GLASTUINBOUWCLUSTER.
GBW zet daarom in op groei van àlle onderdelen van het glastuinbouwcluster
en geeft prioriteit aan kwaliteit, nicheteelten en diversiteit. De innovatiekracht
van het volledige glastuinbouwcluster moet in Westland voldoende ruimte
krijgen. Het is vooral belangrijk om de voorsprong in kennis uit te bouwen,
waardoor Westland blijft excelleren als toonaangevend cluster van productie,
handel, toelevering en logistieke dienstverlening van groenten, fruit en
bloemen.
Producerende, toeleverende, verwerkende en distribuerende bedrijven moeten
daarvoor ook kunnen groeien. Hiervoor moet de basis op orde zijn, wat in ieder
geval betekent dat er planologische zekerheid wordt geboden aan bedrijven.
Bij de herbestemming van de vrijkomende delen van het Floragebied stelt
GBW het belang van (een gezonde ontwikkeling van) het glastuinbouwcluster
centraal.
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Momenteel is in Westland circa 4.400 hectare bestemd voor de glastuinbouw,
waarbinnen netto 2.400 hectare als teeltareaal is ingericht. De rest van het
gebied is in gebruik voor bedrijfsgebouwen, waterbassins en bedrijfswoningen.
Deze oppervlakte is voldoende voor Westland om zich tot 2030 goed te
ontwikkelen en een vooraanstaand en concurrerend glastuinbouwgebied te
zijn én te blijven. Voor de ontwikkeling en modernisering van de glastuinbouw
in het Westland sluit GBW aan bij de uitvoeringsstrategie van het Werkboek
Westland, waarbij door reconstructie en de verplaatsing van bedrijfswoningen
de bouw van nieuwe bedrijven en kassen mogelijk is. Strikte handhaving
zetten we als instrument in om planologisch strijdig gebruik te beëindigen als
deze de modernisering en reconstructie van het glastuinbouwgebied in de
weg staat.

INNOVATIEVE MOBILITEITSCONCEPTEN.
Bereikbaarheid is voor de ontwikkeling van de bedrijven op de agrologistieke bedrijfsterreinen één van de belangrijkste belemmerende factoren.

WERKEN.

Er is een concentratie van goederenvervoer over de weg, andere vormen van
vervoer blijven achter. Vanwege de verwachte groei van productie en agrologistiek stimuleert GBW de toekomstgerichte ontwikkeling van innovatieve
vormen van goederenvervoer (zoals Hyperloop), waarmee transport naar, van
en tussen de Westlandse bedrijfsterreinen op andere wijze mogelijk is en de
druk op de Westlandse wegen te verlichten is.
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ECONOMIE EN ONDERNEMERS.

opvraagt worden minimaal twee bedrijven uit de gemeente benaderd.
Gunning van opdrachten zal vaker plaatsvinden op basis van EMVI waarbij het

Westland is onderscheidend vanwege de glastuinbouwsector, maar heeft
daarnaast ook de reguliere basiseconomie, zoals bijvoorbeeld de bouw- of

plan van aanpak voor de inzet van SROI één van de gunningscriteria is.

retailsector. Juist deze sectoren horen bij een gezonde economie en moeten
een plek hebben om te ondernemen en eventueel zelfs te groeien. Iedereen
profiteert tenslotte van een bloeiende economie. Dat zorgt voor banen en
brengt geld in het laatje om belangrijke zaken – zoals onderwijs, zorg en

Bij Europese aanbestedingen kijkt de gemeente of de opdrachten op te delen
zijn, waardoor delen ook naar lokale ondernemers kunnen. Ook zal in het
nieuwe aanbestedingsbeleid extra aandacht zijn voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen, werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en

welzijn, sport en cultuur – mee te betalen.

duurzaamheid. We vragen in ieder geval de ondernemers in onze gemeente
mee te denken over het aanbestedingsbeleid en met innovatieve ideeën te

Het zijn ondernemers die voor een bloeiende lokale economie zorgen, het
midden- en kleinbedrijf is een belangrijke banenmotor van Westland. Voor veel
ondernemers en organisaties laten de effecten van de coronacrisis wonden
achter. Alleen met een gemeente die actief de helpende hand biedt, herstelt
het midden- en kleinbedrijf zich robuust.
GBW vindt dat gemeente Westland bijvoorbeeld startende bedrijven moet
stimuleren, maar ook de (administratieve) lasten voor ondernemers en
organisaties moet beperken om hen zo kans te geven te herstellen van de
crisis. GBW wil transparante en efficiënte vergunningstrajecten om
ondernemers met een economisch en duurzaam businessplan te stimuleren.
Vergunningaanvragen worden versneld door ook aan het voortraject een
maximum termijn te stellen.
Wij zijn ervan overtuigd dat een proactieve facilitaire rol, waarbij door de
gemeente gedacht wordt in oplossingen en mogelijkheden, gewenst is voor
ondernemers. Een speciale accountmanager moet hieraan invulling geven,
zodat deze dienstbare houding ‘normaal’ wordt binnen de gemeentelijke
organisatie. Accountmanagement vanuit de gemeente wordt dan ook verder
geprofessionaliseerd waardoor bedrijven graag in Westland blijven
ondernemen. Ondernemers, bedrijven en organisaties moeten zoveel mogelijk
de ruimte krijgen om te groeien en te innoveren. Minder regels, re-reguleren
en lage lokale belastingen leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID.
GBW wil door een nieuw inkoop-en aanbestedingsbeleid meer verbinding
zoeken met de lokale economie en maatschappelijk verantwoorde inkoop.
Enkelvoudige aanbestedingen waarbij de gemeente maar één offerte
opvraagt, gaan in principe naar bedrijven binnen de gemeente. Bij
meervoudige aanbestedingen waarbij de gemeente minimaal drie offertes

komen.

WINKELEN IN WESTLAND.
Een veranderende economie brengt nieuwe problemen met zich mee en
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vraagt om andere oplossingen. Door toename van de verkoop via internet
neemt de winkelverkoop drastisch af. De ondernemers weten het beste wat
gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het
gemeentebestuur daarom aan de slag om het winkelen in de Westlandse
dorpen aantrekkelijker te maken. Leegstand is een bedreiging voor een
florerend winkelcentrum. Het winkelaanbod in Westland kan meer gericht
worden op funshoppen. Een winkelcentrum is aantrekkelijker met meer
diversiteit tussen winkels. In de winkelcentra moeten combinaties van
recreatie, retail en horeca mogelijk zijn. Daarom geeft GBW ondernemers de
ruimte nieuwe winkel-concepten en kleine evenementen te ontwikkelen.
Buiten de directe winkelcentra wordt ruimte geboden aan het herbestemmen
van winkelpanden voor wonen en maatschappelijke voorzieningen.
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Het moet in Westland normaal zijn dat iedereen die dat kán, actief een
bijdrage levert aan onze maatschappij. Beroepsmatig of als vrijwilliger. Wie
onze vrijheden omarmt en actief een bijdrage levert aan onze samenleving, die
hoort erbij en kan er op rekenen dat wie goed doet goed ontmoet. GBW wil dat
iedereen die kan werken, daar ook dagelijks beschikbaar voor is. De gemeente
Westland ondersteunt haar inwoners wanneer dat echt noodzakelijk is. Ons
sociale vangnet is er alleen voor diegene die dat echt nodig hebben.

ZORG-DICHTBIJ.
Ieder mens maakt zijn of haar eigen keuzes als het gaat om zorg en welzijn. Die
keuzevrijheid is belangrijk. Verder is naar de mening van GBW ook de
onderlinge verantwoordelijkheid en betrokkenheid van mensen essentieel. De
rol van de gemeente beperkt zich tot faciliteren en mensen helpen om de zorg
te vinden die ze nodig hebben. Als de nood aan de man komt, moeten de

22
22

mensen in goede handen zijn. Bij de inkoop van zorg geven we ook kleine
lokale aanbieders een kans om meer concurrentie en innovatie te stimuleren in
de zorg. Zo kunnen we meer keuzevrijheid en kwaliteit bieden aan degene die
zorg nodig heeft.

JEUGDHULP.
GBW ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel
sociale problemen in de toekomst. Het accent moet liggen op het voorkomen
van problemen en vroegtijdige signalering als er iets verkeerd gaat. We
moeten ouders ondersteunen zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen.
Wellicht moeten we heroverwegen of de huidige jeugdaanpak wel voldoende
effectief is. Als we andere mogelijkheden zien en het beter kan, dan besluiten
we daartoe.

WMO.
De levensverwachting stijgt en tegelijkertijd is het beleid dat ouderen zoveel
mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijker

LEVEN.

dan ooit. Een goede ondersteuning van hen verdient prioriteit. Mantelzorgers
in Westland kunnen daarom rekenen op praktische ondersteuning.
Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben de zorg tijdelijk over te dragen
(respijtzorg). Respijtzorg in Westland sluit aan op de lokale behoefte en is tijdig
en op maat beschikbaar.
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Op deze en andere hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers mag niet bezuinigd
worden. Nabije zorg in de vorm van huiskamerzorg en de mogelijkheden voor

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Westland flink
toeneemt Daarom investeren we in een dementievriendelijk Westland. We

het bij elkaar kunnen wonen van bijvoorbeeld ouderen en hun kinderen gaan
we praktisch bevorderen.

geven voorlichting aan alle Westlanders, van sportverenigingen, scholen tot
winkeliers. We ontlasten en ondersteunen de mantelzorgers door extra te

De afgelopen jaren zijn de kosten voor de jeugdzorg en de WMO telkens weer

investeren in een mantelzorgmakelaar. Voor mensen met geheugenproblemen zorgen we voor voldoende en wijkgericht aanbod van dag-

gestegen. Wij vinden dat deze weer beheersbaar moeten worden. Daarom
gaat GBW het huidige beleid rond WMO en jeugdzorg tegen het licht houden

besteding, waarbij veel aandacht is voor beleving.

en oplossingen bedenken zodat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft.
Het is eerlijk als je financieel aan je eigen zorg bijdraagt. Binnen de wettelijke

GBW wil 24 uurs zorg realiseren in onze wijken en dorpen. Dit kan thuiszorg
zijn en/of het bouwen van een kleinschalige woon-/zorgvoorzieningen.

mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. De cliënt-vraag naar zorg
staat centraal en niet het aanbod van zorgproducten. Eenzaamheid is van alle

Dat mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of dementie in eigen
vertrouwde dorp of omgeving kunnen blijven wonen is onze ambitie. Dat stelt

tijden. Maar in deze tijd van individualisme is dit meer dan ooit een probleem.
Eenzaamheid is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

ook mantelzorgers in staat om te mantelzorgen en juist deze vrijwilligers
kennen de mensen en cultuur. Voldoende revalidatiemogelijkheden in onze

GBW zet actief op het tegengaan van eenzaamheid door het met elkaar in
contact brengen van mensen. Daarvoor vergroten en benutten we de maat-

gemeente zijn zeer belangrijk. Een dementievriendelijke(re) gemeente is
noodzakelijk om mensen met dementie langer deel te laten nemen aan het

schappelijke meerwaarde van clubs, verenigingen en stichtingen. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol.

OUDEREN.
GBW wil een flinke inhaalslag maken voor betaalbare seniorenwoningen. We
moeten bouwen naar de wensen van de ouderen zelf en die wensen zijn heel
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maatschappelijk leven.
Sport is belangrijk, ook voor ouderen. Hieronder vallen ook denksporten zoals
bijvoorbeeld bridge, maar ook bewegen en muziek om alzheimer tegen te
gaan. Daarom breiden wij het programma uit via de buurthuizen. Wij willen
graag dat via de WMO ook budget beschikbaar is om bijvoorbeeld meer sport
te faciliteren en te ondersteunen voor ouderen.

divers: ruime levensloopbestendige woningen, kleine appartementen,
seniorenwoningen in de eigen wijk en groepsgewijs wonen. Sommige ouderen
willen niet verhuizen en vragen alleen aanpassing van de woning. GBW wil dat
de gemeente kijkt naar de wensen van hen en dat er oplossingen komen

ONDERWIJS.

wanneer de regelgeving in de weg staat. GBW wil vooral dat ouderen
makkelijk aanpassingen aan woningen kunnen doorvoeren, die hen staat
stellen langer zelfstandig te wonen. Dit maakt woningen niet alleen levensloopbestending, maar zorgt er ook voor dat ouderen veilig wonen. We

groot. Toch kan de gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van
voorkoming van misstanden, voorkoming van schoolverzuim en voorkoming
van voortijdig schoolverlaten. Verder moet de gemeente terughoudend zijn in
het beïnvloeden van het beleid van scholen. Scholen moeten zoveel mogelijk

schrappen daarom zoveel mogelijk belemmerende regels en behandelen
aanvragen binnen een week.
We stimuleren dat nieuwe woonvormen worden ontwikkeld om de kloof
tussen zelfstandig thuiswonen en wonen in een verpleeghuis te overbruggen.

voldoen aan de eisen van de ouders en kinderen, bijvoorbeeld met een
integraal kindcentrum waar al het voor-, tijdens en naschools onderwijs zich
bevindt.

Daarbij geven we prioriteit aan kleinschalige initiatieven en projecten in de
vertrouwde omgeving en nabij bestaande voorzieningen. GBW ondersteunt en
stimuleert vernieuwende (particuliere) initiatieven waar aandacht is voor zorg,
maatschappelijke ondersteuning en recreatie/ontmoeting.

GBW ondersteunt het concept van een samenwerkingsschool omdat het
belangrijk is dat kinderen van verschillende culturen samen naar school gaan.
Dat geeft toekomst aan een veelkleurige samenleving.

De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van het onderwijs is niet
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SPORT.

Daarbij is het belangrijk dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het
onderwijs krijgen. Bij voorkeur is dat het reguliere onderwijs. Door een

In Westland kunnen alle inwoners van alle dorpen genieten van schitterende
sportfaciliteiten. We moedigen het sporten van iedereen aan en zijn blij dat ook

klassikale manier van onderwijs kunnen sommige leerlingen het tempo niet
bijhouden, terwijl andere kinderen juist onvoldoende worden uitgedaagd. In

sport voor minder valide inwoners steeds beter wordt. De sportparken in
Westland zijn goed onderhouden en vergen de komende periode weinig
investeringen. Toekomstige en noodzakelijke investeringen nemen wij mee in
de meerjarenplanningen.

beide gevallen kan dat tot onnodige uitval leiden. Zowel speciaal onderwijs als
onderwijs aan hoogbegaafden verdient aandacht. GBW maakt zich sterk voor
voldoende mogelijkheden voor alle kinderen uit het Westland.

KINDEREN EN OPGROEIEN.

Het traditionele sporten via een vereniging is aan het veranderen. De trend is
dat steeds meer mensen meer keuzevrijheid zoeken en frequent kijken waar
en wanneer ze gaan sporten. Daarom wil GBW de mogelijkheden tot

In Westland moet voor ieder kind betaalbare, kwalitatieve en veilige kinderopvang beschikbaar zijn. Financiële beperkingen mogen nooit leiden tot het
niet gebruik kunnen maken van kwalitatief goede en veilige kinderopvang.
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. De openbare speelplekken
moeten veilig zijn en goed onderhouden zijn door de gemeente.
Kinderboerderijen leiden veelal tot een goede omgang tussen kind en dier, een
mooi gegeven dat verdere stimulering verdient. De gemeente zal erop toezien
dat tijdens de openingsuren van kinderboerderijen voldoende toezicht is en
dat dieren op kinderboerderijen op een zo natuurlijk mogelijke en
diervriendelijke manier worden gehouden.

JONGEREN.
Jongeren krijgen de vrijheid om zelf vertier te vinden. De gemeente is daarbij
faciliterend en ondersteunt de mogelijkheden voor sport, cultuur en vrije tijd.
Wat GBW betreft mogen jongeren hangen zolang ze dat doen op plaatsen
waar dat kan en mag voor zover ze geen overlast veroorzaken.
Kinderspeelplaatsen en basisschoolpleinen zijn voor jonge kinderen en niet
voor de middelbare schooljongeren.
We willen jongeren uit blijven dagen om hun talenten in maatschappelijk
culturele vorming en sportieve activiteiten breed te ontwikkelen. Deelname
van jongeren in het vrijwilligerswerk stimuleren we van harte. Dit is nodig om
ook in de toekomst de leefbaarheid en de maatschappelijke draagkracht in
Westland te waarborgen.

ongeorganiseerd sporten bevorderen en ook verenigingen stimuleren in te
spelen op deze trend. Sporten in de openbare ruimte moedigen we aan door
goede hardlooproutes, wandelroutes en fietsroutes.
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CULTUUR.
Een goed en gevarieerd cultuuraanbod vindt GBW belangrijk, waarbij de rol
van de gemeente vooral faciliterend is. GBW maakt zich er sterk voor dat in het
centrum van Naaldwijk een nieuw cultuurcomplex wordt ontwikkeld waar ten
minste Westlandtheater De Naald en WOS onderdak vinden.
Wij koesteren de cultuurcentra en ondersteunen hen actief. Natuurlijk is een
sluitende exploitatie daarbij altijd het streven en zijn subsidies niet
vanzelfsprekend. Met alle organisaties die subsidie ontvangen maken we
strikte prestatieafspraken, die we controleren en evalueren.
GBW hecht aan het behoud van onze Nederlandse cultuur en lokale tradities
en wil daar van gemeentewege niet aan laten tornen.

DIERENWELZIJN.
De gemeente moet een extra toezichthouder dierenwelzijn aanstellen, die
intensief toeziet op het welzijn van dieren en mag verbaliseren bij constatering
van dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing.
De gemeente maakt afspraken met professionele organisaties zo als dierenopvangcentra en dierenambulances over de opvang en vervoer van gevonden
dieren in Westland. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde
Basisarrangement is hierbij leidend. Om te voorkomen dat dieren onnodig in
de opvangcentra terechtkomen, bevordert de gemeente het chippen van
katten en honden door bijvoorbeeld chipacties te organiseren.
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VEILIGHEID.
Westland lijkt veilig, maar er is nog veel te verbeteren. Voor ondermijnende
criminaliteit zijn we zeer aantrekkelijk, de verkeersveiligheid moet omhoog en
het aantal impactvolle misdrijven moet omlaag.
De sociale veiligheid is al te verbeteren door goede verlichting en goed
onderhoud van de openbare ruimte. Betrokkenheid van bewoners is belangrijk.
GBW waardeert het dat veel bewoners mee helpen om hun eigen buurt
veiliger te maken door deelname in buurtpreventieteams en app-groepen. De
juiste samenwerking tussen politie, boa’s en buurtpreventieteams is van
belang voor de misdaadpreventie.
We moeten consequenter optreden tegen hardrijdend verkeer in de 30 km/h
zones in (kinderrijke) woonwijken. Voor deze handhaving moet de gemeente
extra capaciteit inzetten.
De politie kan het niet alleen, dus de gemeente moet nadrukkelijker een
regierol pakken, preventieve inzet opschroeven en projectmatig werken aan de
verbetering van onze veiligheid. Dat is ook haar kerntaak. Technologie kan
helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht. Politie, brandweer en ambulances zijn in Westland 24 uur per
dag in voldoende mate beschikbaar.
GBW wil middelen beschikbaar stellen voor de aanpak van georganiseerde
misdaad en ondermijnende criminaliteit. We nemen regie op de
ondermijningsaanpak en breiden het aantal inzetbare bestuurlijke
maatregelen uit. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze
misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. We zetten in
op het voorkomen. Dat betekent dat we moeten voorlichten, controleren en
desnoods handhaven.
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