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“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen 
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 
 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester 
heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel 
voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 
iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch 
recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor 
politiek waarin de mens centraal staat. 
 
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op 
maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan 
bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom 
moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op 
D66. 
 
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons 
van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de 
maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept 
en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste 
maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 
 
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op 
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze 
idealen te verwezenlijken. 
 
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of 
gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 
verschil maken. Zeker hier in Westland, in uw eigen omgeving! 
 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 
 
Alexander Pechtold 
Voorzitter D66-Tweede Kamerfractie 
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Nu vooruit! 
 
Dit is de tijd van ondernemende mensen. Meer dan ooit zien we hoe de eigen kracht van 
mensen ertoe doet. Meer dan ooit weten we dat het erop aankomt dat iedereen in Westland de 
ruimte krijgt om zichzelf en anderen verder te brengen. Meer dan ooit ademt dit 
verkiezingsprogramma de drive van D66. Het kan wel: 
 
--‐ … met onderwijs en jeugd, omdat je hier je eigen kracht kunt ontwikkelen en ontplooien, 
zelfstandig je weg te vinden. Dus maken we werk van beter en toegankelijk onderwijs, goede 
jeugdzorg en scholing om iedereen in staat te stellen werk te vinden. Dus zetten we ook stevig 
in op goed hoger onderwijs in Westland.  
 
--‐ … met werk en ondernemerschap, omdat alleen met een gerichte investering we uit deze 
regio halen wat er allemaal in zit. Dus investeren we in innovatieve projecten, toerisme en 
cultuur en in de werkgelegenheid in Westland. 
 
--‐ … met duurzaamheid en groen, omdat we alleen met serieuze zorg voor de lucht en het 
groen de aantrekkelijkheid kunnen behouden waardoor mensen kiezen om hier te wonen, te 
werken, te leren en uit te gaan. En dus ruim baan voor de fietser en voor investeringen in 
duurzame energie en energiebesparing. 
 
Steeds weer bewijzen mensen wat je met lef kunt bereiken. Juist in onzekere tijden maakt een 
overheid die dat ziet en ondersteunt, het verschil. Het is fascinerend om te zien wat een 
enorme potentie Westland heeft. Iedere dag weer kom ik mensen tegen die willen investeren in 
zichzelf en in onze gemeente. Ondernemende mensen, zoals de ambitieuze onderwijskrachten 
die talent herkennen en jongeren in staat stellen om verder te leren, en meertalig de 
arbeidsmarkt te betreden. Of de wijkbewoners, die niet afwachten of er een schoffel langs 
komt, maar zelf het groen in hun buurt onder handen nemen. En je kunt toch niet heen om de 
culturele ondernemers, die tegen alle twijfels in laten zien hoe je startende kunstenaars een 
podium kunt bieden en de buurt daarvan een oppepper krijgt. 
 
Dit is het verkiezingsprogramma van ondernemende mensen, die Westland verder brengen. 
D66 werkt om de pioniers te verbinden, hun investeringen mogelijk te maken en 
initiatiefnemers net dat extra duwtje te geven om duurzaam te ontwikkelen. We hebben 
afgelopen jaren met z’n allen laten zien wat het betekent om pal te durven staan voor mensen 
die aan de slag gaan voor ons Westland: waar je ook vandaan komt, kom maar op. 
Ondernemen met overgave, daar tekenen we voor. 
 
Lees het programma en leef het vooral: op weg naar 19 maart gaan we elkaar nog veel meer 
verrassen. Ik kan niet wachten. 
 
Nu vooruit! 
 
Tamara van Riet 
Lijsttrekker D66 Westland 
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Onze kandidaten in Westland 
 
1 Tamara van Riet (Monster) tamara@d66westland.nl 
 
 
2 Maxim van Ooijen (Wateringen) maxim@d66westland.nl 
 
 
3 Benjamin Hofland (Naaldwijk) benjamin@d66westland.nl 
 
 
4 John de Vries (Wateringen) john@d66westland.nl 
 
 
5 Leen Verkade ('s-Gravenzande) leen@d66westland.nl 
 
 
6 Mariska Schulte (Wateringen) mariska@d66westland.nl 
 
 
7 Maarten van der Drift (Naaldwijk) maarten@d66westland.nl 
 
 
8 Niek Bogaard (Naaldwijk) niek@d66westland.nl 
 
 
9 Kees Duivestein ('s-Gravenzande) kees@d66westland.nl 
 
 
10 Marja Hogervorst (Naaldwijk) marja@d66westland.nl 
 
 
11 Antoine Defesche (Monster) antoine@d66westland.nl 
 
 
12 Wim de Graaf (Monster) wim@d66westland.nl 
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Onderwijs en jeugd: de jeugd heeft de toekomst 
 
Het is erg belangrijk om als overheid te investeren in goed onderwijs voor iedereen en 
de juiste ondersteuning te bieden aan hen die dat nodig hebben. D66 wil zich inzetten 
voor het creëren van randvoorwaarden voor optimale ontwikkelingskansen voor 
Westlandse inwoners. Hierbij is de basis natuurlijk erg belangrijk: de jeugd en het 
basisonderwijs. Maar hier houdt het natuurlijk niet op. In het voortgezet onderwijs is het 
belangrijk dat schoolverlaten zonder startkwalificatie tegengegaan wordt en dat er een 
goede link wordt gelegd met MBO, HBO en WO. Als het aan D66 ligt wordt het in de 
gemeente Westland ook snel mogelijk om deze laatste twee vormen van onderwijs te 
volgen. 
 
 
 
De basis leggen in het basisonderwijs 
 
D66 maakt zich zorgen over de afname 
van het aantal leerlingen in de kleine 
kernen en het hiermee samenhangende 
voortbestaan van de openbare 
basisscholen. D66 wil zich in overleg met 
alle betrokken partijen inzetten voor het 
behoud van openbaar onderwijs in de 
kleine kernen omwille van de 
toegankelijkheid en de leefbaarheid. Het 
realiseren van brede scholen kan hierbij 
een middel zijn. 
 
Brede scholen kennen verschillende 
verschijningsvormen, variërend van een 
multifunctioneel gebouw tot een Integraal 
Kindcentrum. In alle gevallen vormt de 
brede school een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor de buurt. D66 is 
voorstander van brede scholen die meer 
zijn dan een multifunctioneel gebouw. Een 
doorgaande leer-en ontwikkelingslijn 
tussen onderwijs, peuterspeelzalen en 
kinderopvang komt de ontwikkeling en het 
welzijn van kinderen ten goede. Wanneer 
de verschillende partners bereid zijn om 
intensief samen te werken leidt dat tot 
1+1=3. 
 
Scholen moeten een veilige plek zijn waar 
kinderen hun talenten in alle vertrouwen 
kunnen ontwikkelen. De uit Finland 
afkomstige KIVA-methode is effectief 
gebleken om het pesten en de gevolgen 
hiervan te verminderen. Graag wil D66 
deze methode onder de aandacht brengen 

van de basisscholen en locaties voor 
buitenschoolse opvang. 
 
Door middel van natuur- en milieueducatie 
worden kinderen bewustgemaakt van de 
natuur in hun directe leefomgeving en de 
waarde hiervan. Dit draagt bij aan het 
gevoel van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. D66 wil zich inzetten 
voor het gebruik van (tijdelijk) 
braakliggende terreinen door scholen voor 
bijvoorbeeld schooltuinen en of andere 
vormen van natuur- en milieueducatie. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het effect 
van Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) toeneemt als ouders hierbij intensief 
betrokken worden. Uit het rapport van de 
Inspectie voor het Onderwijs is gebleken 
dat de kwaliteit van VVE in Westland 
voldoende is. Eén van de verbeterpunten 
betreft het ouderbeleid, waarbij ouders zich 
betrokken voelen bij de taalontwikkeling 
van hun kind en ook thuis hier actief en 
bewust mee aan de slag gaan. 
Voor D66 een goede reden om zich in te 
willen zetten voor een actief ouderbeleid 
tijdens de voor- en vroegschoolse periode. 
 
Ontwikkelen in het voortgezet onderwijs 
 
Tijdens de middelbareschooltijd 
ontwikkelen kinderen zich tot 
jongvolwassenen, een belangrijke fase in 
het leven van mensen. 
 
Vroegtijdig schoolverlaten moet 
teruggedrongen worden. Hier is het 
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belangrijk leerplichtambtenaren in te zetten 
en ouders een centrale rol te laten spelen. 
Voorlichting en preventie zijn hierbij 
sleutelwoorden. Speciale aandacht moet 
worden besteed aan zogenaamde drop-
outs om hen te bewegen om toch een 
diploma of startkwalificatie te halen. Dit 
hoeft niet via regulier onderwijs. D66 is er 
voor om speciale trajecten in te stellen 
waarin werken en leren gecombineerd zijn. 
 
Leerlingen moeten maatschappelijk 
betrokken worden en blijven. Een 
maatschappelijke stage kan dit versterken.  
 
De vraag naar technisch personeel groeit. 
Tegenover deze groeiende vraag staat een 
gering aanbod van technici. De instroom in 
het techniekonderwijs is laag. Bedrijven 
kunnen daardoor steeds moeilijker aan 
technisch geschoold personeel komen. 
Door reeds op jonge leeftijd aandacht te 
schenken aan techniek, zullen steeds meer 
leerlingen kiezen voor een technische 
opleiding. D66 pleit ervoor dat jongens en 
meisjes hier al vroeg mee in aanraking 
komen en wil zich hier samen met het 
bedrijfsleven voor inzetten. 
 
In wisselwerking met het bedrijfsleven 
kunnen leerlingen in een vroeg stadium 
gekoppeld worden aan werkgevers. Dit 
werkt stimulerend, geeft baangarantie en 
zorgt voor passend en vraaggestuurd 
onderwijs. 
 
D66 vindt het belangrijk dat in het 
middelbaar onderwijs onderwerpen zoals 
seksuele diversiteit aan de orde komen. 
Tolerantie en respect voor anderen zijn 
basiswaarden in onze gemeente. 
 
Ruimte voor hoger onderwijs 
 
Voor het volgen van hoger onderwijs zijn 
studenten nu aangewezen op plaatsen 
buiten Westland. De Greenport Horti 
Campus, waarvoor een fysieke campus 
wordt gerealiseerd in Naaldwijk gaat 
opleidingen op MBO- en HBO-niveau 
aanbieden die aansluiten op het 
glastuinbouwcluster. Deze opleidingen 
moeten een nauwe band met het 
bedrijfsleven houden, zodat er gericht op 
de markt opgeleid kan worden en de 

studenten tijdens hun studie al beter 
praktijkervaring op kunnen doen. Hierbij 
gaat het niet alleen om directe banen in de 
tuinbouw, maar ook in de ondersteunende 
sectoren zoals logistiek, kassenbouw, de 
handelssector en bijvoorbeeld ook 
genetica. 
 
D66 wil dat er onderzocht wordt of er 
mogelijkheden zijn om het aantal 
opleidingen uit te breiden naar de behoefte 
van Westland. Hier kan ook een link gelegd 
worden tussen bijvoorbeeld de 
biomedische sector en de tuinbouw, maar 
bijvoorbeeld ook zorg in de praktijk en 
juridische dienstverlening. D66 zet in op 
een samenwerkingsverband of een 
dependance van een universiteit, 
bijvoorbeeld Wageningen, Delft of 
Rotterdam. Door het aanbieden van WO-
studies kunnen binnen Westland alle 
opleidingsniveaus doorlopen worden. 
 
Studenten brengen een eigen dynamiek 
mee, die goed is voor onze gemeente. 
Studenten worden steeds creatiever en 
ondernemender. D66 wil dat stimuleren 
door het studenten gemakkelijker te maken 
ruimte te vinden voor hun startende bedrijf. 
In andere steden zijn zogenaamde 
incubators, waar studenten geholpen 
worden met kennis, ruimte en financiering 
voor hun nieuwe bedrijf. Deze zijn zeer 
succesvol. De incubator van de TU heeft in 
enkele jaren 131 bedrijven geholpen met 
opstarten, wat inmiddels honderden 
arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. 
 
De verhouding tussen laaggeschoolde 
arbeid en hooggeschoolde arbeid moet 
meer in balans komen in Westland. 
 
Volwasseneneducatie 
 
Voor volwassenen is het belangrijk om zich 
te blijven ontwikkelen in het werkzame 
leven. Talenten kunnen verder ontwikkeld 
worden. Op deze manier kunnen mensen 
blijven groeien waardoor zij 
carrièreperspectieven houden en plezier 
houden in hun werk. 
 
Het Werkplein Westland is nodig om 
mensen te laten participeren op de 
arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot 
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de arbeidsmarkt moeten begeleid worden 
naar passend werk. Patijnenburg ontwikkelt 
werkgelegenheid voor mensen met een 
arbeidsbeperking en langdurig werklozen. 
D66 vindt dat in samenspraak met 
werkgevers mensen opgeleid moeten 
worden voor banen waar in Westland 
behoefte aan is. 
 
Omdat kennis snel veroudert, dienen er 
meer en betere opfrisvoorzieningen voor 

werknemers te komen. Een goed opgeleide 
beroepsbevolking is essentieel en daarom 
dient Westland een breed aanbod voor 
scholing en herscholing te bieden, zowel 
op locatie als digitaal. 
 
Een belangrijk aandachtsgebied is 
taalonderwijs aan nieuwe Nederlanders. Dit 
kan worden gerealiseerd door meer 
maatwerk en daaraan gekoppelde 
coaching. 
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Werk en ondernemerschap 
 
Westlanders zijn altijd al ondernemers geweest en dit heeft ons geen windeieren 
gelegd. D66 is bij uitstek een partij voor ondernemers en wil dat de komende vier jaar 
ook uitdragen. D66 wil dat de gemeente de juiste voorwaarden schept om het voor 
bedrijven en instellingen aantrekkelijk te maken zich in Westland te vestigen of te 
starten en te groeien. Dat geldt natuurlijk ook voor de werknemers die in Westland 
(komen) wonen. Westland moet deze groepen aantrekken met ruime openingstijden, 
aantrekkelijke en veilige winkelstraten en bedrijventerreinen, toeristische trekpleisters 
en gezellige horeca. Ook een mooie omgeving, goede bereikbaarheid en goed 
onderwijs en goede zorg horen hier natuurlijk bij. Dit draagt allemaal bij aan de 
aantrekkingskracht van Westland en maakt het leven natuurlijk ook gewoon prettiger. 
Daarnaast heeft D66 ook genoeg programmapunten specifiek gericht op het vergroten 
van ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie. 
 
 
 
Regelgeving en dienstverlening voor 
ondernemers 
 
De gemeente dient ruimte te geven aan het 
particulier initiatief. Ideeën voor handel en 
bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd 
en beloond. De regels om te starten of uit 
te breiden, moeten eenvoudig, begrijpelijk 
en uitvoerbaar zijn. Denk hierbij aan 
bestemmingsplannen die vestiging van 
bedrijven of functieverandering moeilijk 
maken en aan bouwvergunningen die lang 
op zich laten wachten. Als de gemeente 
zoveel mogelijk werkt met algemeen 
geldende regels, kan de vergunningsplicht 
daardoor zoveel mogelijk vervangen 
worden door een meldingsplicht. Een win-
winsituatie: de gemeentelijke 
bureaucratische lasten worden 
teruggebracht en ondernemers kunnen 
zich meer richten op ondernemen. 
 
Voor de overige vergunningen moeten 
ondernemers (en burgers) via een digitaal 
volgsysteem hun vergunningaanvraag 
kunnen volgen. Het huidige persoonlijke 
‘track & trace’ via internet waarin een 
aanvrager inzicht kan krijgen in welke fase 
een vergunningaanvraag is, werkt op dit 
moment nog niet ideaal. 
 
Niet alleen op het gebied van sommige 
bouwvergunningen kunnen ondernemers 

vrijgelaten worden. Ook op het gebied van 
bijvoorbeeld openingstijden moeten 
ondernemers vrijer gelaten worden. D66 is 
dan ook trots dat dankzij onze inzet 
winkeliers zelf kunnen bepalen of ze 
zondag open zijn. Natuurlijk zullen op 
andere gebieden regels juist gehandhaafd 
worden. Bijvoorbeeld op het gebied van 
milieucertificering.  
 
De verlichting van de administratieve lasten 
kan een positief effect hebben op de 
bedrijvigheid binnen de gemeente. Zo is 
D66 tegen toeristen- of terrassenbelasting. 
Zeker nu buitenlandse werknemers staan 
ingeschreven in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) levert 
toeristenbelasting weinig meer op. 
Terrassen zijn een algemene voorziening 
die het leefklimaat en de aantrekkelijkheid 
van Westland verhogen. Dit moet zeker 
niet ontmoedigd worden. Daarnaast kan 
met de inkomsten net aan de 
administratieve rompslomp betaald 
worden. 
 
Samenwerken met ondernemers 
 
De gemeente brengt knelpunten voor 
ondernemers proactief in beeld, door 
structureel in gesprek te gaan met de 
belangenverenigingen van de ondernemers 
en door het organiseren van spreekuren. 
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Om de contacten tussen de gemeente en 
burgers en bedrijven zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen, dient de gemeente de 
‘elektronische overheid’ (e-government) 
verder te ontwikkelen. Daarnaast moet 
direct contact (persoonlijk of telefonisch) 
mogelijk blijven en dienen er 
accountmanagers te zijn voor bepaalde 
sectoren. D66 wil een gemeentelijke 
organisatie die servicegericht werkt en 
vragen van burgers, bedrijven en 
organisaties snel en adequaat afhandelt. 
 
Transparantie is ook een onderdeel van de 
dienstverlening: gemeentelijke initiatieven 
die het belang raken van individuele of 
groepen ondernemers moeten proactief en 
helder worden gepresenteerd. 
 
Bij bouwwerkzaamheden moet gezorgd 
worden voor een goede bereikbaarheid van 
ondernemingen. Voorafgaand aan 
werkzaamheden stemmen de gemeente en 
de aannemer met ondernemers af hoe de 
bereikbaarheid zal worden gewaarborgd. 
 
Dit geldt ook voor het kernenbeleid. 
Initiatieven die passen bij het karakter van 
en de behoefte binnen een kern moeten 
gefaciliteerd en gesteund worden. De 
gemeente kan winkelgebieden die het 
moeilijk hebben, helpen nieuw elan te 
krijgen door in het belang van de 
leefbaarheid en de economie in de kernen 
de helpende hand te bieden. Het toestaan 
van terrassen en kleine horeca draagt bij 
aan de verlevendiging van winkelstraten.  
 
Stimuleren nieuwe ondernemingen 
 
Natuurlijk is D66 trots op alle bestaande 
ondernemingen in de gemeente, maar vers 
bloed en nieuwe concurrentie zijn altijd 
welkom. D66 wil meer ruimte voor 
startende ondernemingen in de gemeente. 
D66 wil investeren in lastenverlaging voor 
startende ondernemers. 
 
Ervaren en startende ondernemers, 
waaronder zelfstandigen zonder personeel 
(ZZP'ers), kunnen van elkaar leren en 
succesvol samenwerken. De gemeente 
kan hen daarbij helpen door samen met het 
bedrijfsleven netwerkbijeenkomsten te 
organiseren.  

Bij gemeentelijke planvorming moet al in 
een vroeg stadium rekening worden 
gehouden met kansen voor bedrijvigheid. 
Ondernemers moeten - ook letterlijk - de 
ruimte krijgen in de plannen. Om de 
creatieve economie een impuls te geven, 
bevordert de overheid dat oude 
(industrie)panden een nieuw leven krijgen 
als bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP'ers, 
waar ze makkelijker samen kunnen 
werken, makkelijker te vinden zijn en de 
lasten van vestiging kunnen delen (zoals 
bijvoorbeeld in de Van Nellefabriek in 
Rotterdam). 
 
Bedrijven Investeringszones 
 
Bedrijven op bedrijventerreinen moeten 
gestimuleerd worden om samen te werken 
en gezamenlijk de aantrekkelijkheid en 
veiligheid van het bedrijventerrein te 
bewaken en te vergroten. Dit heeft zowel 
betrekking op de openbare ruimte als op de 
bedrijfsgebouwen en -terreinen zelf. Hierbij 
moet de verantwoordelijkheid zoveel 
mogelijk bij de gezamenlijke bedrijven 
worden gelegd - zij hebben immers belang 
bij een aantrekkelijke locatie voor hun 
bedrijf. 
 
D66 is voor het gebruik van 
ondernemersfondsen, zoals BIZ (Bedrijven 
Investeringszone), die het mogelijk maken 
voor ondernemers om gezamenlijk te 
investeren in een aantrekkelijke en veilige 
bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers 
in de zone aan meebetalen. Ondernemers 
in een bepaald gebied bepalen of zij voor 
dat gebied gezamenlijke investeringen 
willen doen en maken daarvoor een plan. 
Dat plan houdt onder meer in wat men 
gezamenlijk wil financieren en welke 
begroting daarbij hoort. Als er voldoende 
draagvlak is en de gemeente met het plan 
akkoord gaat, dan kan een heffing worden 
ingesteld voor alle ondernemers in het 
betreffende gebied. De gemeente keert de 
opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ 
opgerichte vereniging of stichting, die de 
activiteiten namens de ondernemers 
uitvoert. Hiermee wil D66 de uitstraling, 
veiligheid of bereikbaarheid van 
bedrijventerreinen verbeteren, maar 
bijvoorbeeld ook verbindingen leggen 
tussen bedrijven zodat ze meer capaciteit 
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krijgen om bijvoorbeeld makkelijker 
investeringen en hoog geschoold 
personeel aan kunnen trekken.  
 
De gemeente dient actief te lobbyen bij de 
landelijke overheid om de BIZ-wet ook na 
2015 voort te zetten. 
 
Innovatie: Westland toekomstbestendig 
maken 
 
Er is veel kennis in en om Westland 
aanwezig. Als het aan D66 ligt gaan we 
deze kennis nog verder uitbouwen. Hierbij 
zijn de tuinbouw en alle aanverwante 
sectoren zoals kassenbouw, logistiek, 
handel, marketing en IT uitstekende 
kandidaten, maar hier houdt het wat D66 
betreft niet op. 
 
Toekomst van de tuinbouw 
 
D66 is ervan overtuigd dat tuinbouw en 
aanverwante sectoren toekomst hebben in 
Westland. De gemeente is nog steeds een 
leidende speler in de sector en dat is iets 
waar we trots op mogen zijn. Deze positie 
behouden zal echter niet vanzelf gaan. Het 
areaal en de logistieke infrastructuur heeft 
in onze gemeente limieten. De toekomst 
van de tuinbouw in Westland zal dan ook 
niet geheel meer liggen in de grote 
productiecapaciteit. 
 
Er moet zeker een basisproductie blijven 
maar D66 wil meer inzetten op 
commerciële en logistieke dienstverlening, 
marketing, financiering, kassenbouw, 
genetica, teeltkennis en IT-oplossingen. 
Veel van deze kennis is aanwezig, maar 
het is zaak om deze nog beter te 
gebruiken. Door meer hoogopgeleid 
personeel gericht aan te trekken met 
bijvoorbeeld de Greenport Horti Campus, 
betere gebiedsmarketing en meer gebruik 
van de kennis in de regio om ons heen kan 
de gemeente uitgroeien tot bijvoorbeeld het 
Wall Street of Silicon Valley van de 
tuinbouw. 
 
Daarnaast is de promotie van duurzame 
productie van gezonde producten een 
troefkaart die meer uitgespeeld moet 
worden. 
 

Regionale samenwerking 
 
De gemeente maakt deel uit van de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Zuidvleugel met onder andere Delft, 
Rotterdam en Den Haag. Het doel van 
deze organisatie is het koppelen van 
kennis en het samenwerken op 
vraagstukken die het gemeenteniveau 
overstijgen. Een voorbeeld hiervan is de 
kennis van de TU Delft en de Erasmus 
Universiteit te koppelen aan 
ondernemingskracht, maar bijvoorbeeld 
ook het samenwerken op zaken als 
bereikbaarheid, milieu en infrastructuur. 
 
Wat D66 betreft is dit niveau van regionale 
samenwerking een goede zaak, we 
vertrouwen in de kracht van onze eigen 
gemeente, maar het zou erg zonde zijn om 
niet te profiteren van de mogelijkheden die 
deze samenwerking biedt. 
 
Verantwoord en duurzaam ondernemen 
 
De gemeente moet haar trekkersrol 
continueren en winkels en bedrijven blijven 
stimuleren om het Keurmerk Veilig 
Ondernemen te halen. Ondernemers en de 
gemeente Westland zelf moeten de norm 
ISO 26000 gaan halen om Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen in te praktijk te 
brengen. 
 
Aantrekkelijke gemeente om in te 
werken en te leven 
 
Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt 
zich door een uitstekend woon-, winkel- en 
werkklimaat, goede zorg, veel groen, een 
inspirerend cultuuraanbod en goede 
voorzieningen voor sport en recreatie. Dit 
zijn elementen die zwaar tellen voor 
ondernemers, bewoners en bezoekers. 
 
Toerisme en uitgaan worden steeds 
belangrijkere economische activiteiten die 
voor veel werkgelegenheid zorgen voor alle 
opleidingsniveaus (horeca, detailhandel, 
transport). D66 wil de gemeente 
aantrekkelijker maken voor bewoners en 
toeristen. Voor strandtenthouders moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om het jaar 
rond te exploiteren. 
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Westland heeft nog steeds een beperkt 
hotelaanbod: de gemeente moet juist in 
deze tijd het hotelaanbod op peil helpen 
brengen voor een straks weer 
aantrekkende economie. Ook het behoud 
van voldoende campingplaatsen is hierbij 
belangrijk. 
 
Gebiedspromotie 
 
De promotie van het imago van Westland 
moet in de komende jaren voortgezet 
worden, om zo de positieve punten van de 
gemeente en het gebied onder de 
aandacht te brengen en op die manier 
bedrijven, nieuwe inwoners en bezoekers 
aan te trekken. Hierbij moet Westland niet 
alleen de doelgroepen buiten Nederland, 
maar ook de doelgroepen binnen 
Nederland nadrukkelijker aanspreken. 
 
In die promotie moet Westland als 
aantrekkelijke gemeente om te wonen, te 
werken en te recreëren geafficheerd 
worden. Niet alleen werkgevers en 
investeerders, maar ook werknemers en 
toeristen moeten zich hier immers thuis 
voelen. Het aantrekken van HBO- en WO-
studenten kan een positief effect hebben 
op de gebiedsmarketing, met name bij 
horecavoorzieningen en in de culturele 
sector. 
 
De gemeente voert zelf geen 
promotiecampagnes voor de 
tuinbouw(producten) uit, hier is het 
bedrijfsleven al zeer deskundig in. Er wordt 
door de gemeente wel meer ingezet op 
citymarketing om het vestigingsklimaat en 
de culturele en toeristische waarden te 
benadrukken. De campagnes van de 
gemeente en het bedrijfsleven moeten 
elkaar kunnen versterken. 
 
Arbeid en banen 
 
Iedereen draagt zijn steentje bij aan 
Westland. Voor hen die werken, bestaat 
deze investering primair uit hun baan. Zij 
die niet aan het arbeidsproces deelnemen, 
kunnen op andere wijze bijdragen aan het 
versterken van de sociale structuur van de 
gemeente. Dit betekent dat jongeren 
werken óf leren, dat mensen zonder werk 
actief een baan zoeken, dan wel op een 

andere manier maatschappelijk actief zijn, 
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. 
  
(Jeugd)werkloosheid 
 
De werkgelegenheid is gedurende de crisis 
afgenomen. Gelukkig blijft deze in 
Westland hoger dan het landelijk 
gemiddelde, maar uiteraard blijft het 
belangrijk iedereen aan het werk te helpen. 
Dit is niet alleen goed voor de economie, 
maar ook voor alle mensen die tegen hun 
zin thuiszitten. Het creëren van een 
sterkere economie is de meest voor de 
hand liggende oplossing en D66 is er zeker 
van dat dit bereikt kan worden.  

 
Daarnaast vindt D66 dat werklozen een 
goede kans moeten maken op een baan en 
in ieder geval de basiskennis of ervaring 
moeten hebben om aan de slag te kunnen. 
Vooral jongere werklozen moeten betaald 
op stage kunnen, zodat ze werkervaring op 
kunnen doen. Voor ouderen zal het 
belangrijker zijn om mogelijkheden voor 
om-, her-  of bijscholen te onderzoeken.  

 
D66 vindt dat jeugdwerkloosheid vroegtijdig 
moet worden aangepakt. De hoge 
jeugdwerkloosheid van vandaag is een 
probleem van morgen, overmorgen en de 
komende twintig jaar. Want een generatie 
met hoge jeugdwerkloosheid maakt die 
achterstand pas na twintig jaar goed. Het is 
belangrijk voor jongeren om aansluiting te 
vinden met de arbeidsmarkt. De 
opleidingskeuze is daarin een zware factor. 
Nog steeds kiezen te weinig jongeren voor 
bijvoorbeeld technische vakopleidingen of 
studies, terwijl de werkzekerheid daarin 
vaak groter is. Het beroepsonderwijs moet 
nauw samenwerken met het lokale 
bedrijfsleven om leerlingen keuzes te laten 
maken die aansluiten op de behoeften van 
(lokale) ondernemers. 
 
Vrijwilligerswerk 
 
Westland kent van oudsher vele mensen 
die zich vrijwillig voor medemensen 
inzetten. Er worden prachtige 
evenementen georganiseerd om geld op te 
halen voor mensen die het echt nodig 
hebben. D66 is hier trots op. 
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In de toekomst moet steeds meer zorg 
gezocht worden in de buurt. Boodschappen 
doen voor een buurman die slecht te been 
is, of helpen in de huishouding zijn hier 
voorbeelden van. D66 moedigt het aan om 
het matchen van vraag en aanbod digitaal 
aan te bieden. Welzijnsorganisaties kunnen 
hier een rol in spelen.  
 
Arbeidsmigranten 
 
In de glastuinbouw spelen 
arbeidsmigranten een belangrijke rol. Door 
de goedkope productiekracht van deze 
werknemers hebben de bedrijven een 
betere concurrentiepositie kunnen 
behouden. 
 
D66 hecht veel waarde aan de Europese 
Unie en de daarbinnen geldende regels 
over vrij verkeer van goederen, diensten, 
personen en kapitaal. Arbeidsmigranten 

kunnen hier legaal werken. Dit brengt 
rechten en plichten met zich mee. 
 
Uitbuiting en schijnconstructies waarmee 
het Nederlands minimumloon omzeild 
wordt, moet worden tegengegaan. Door 
inschrijving in de Gemeentelijke Basis 
Administratie houdt de gemeente grip op 
het aantal arbeidsmigranten. 
Arbeidsmigranten moeten op fatsoenlijke 
wijze gehuisvest zijn, voor hun eigen en de 
algemene veiligheid. 
 
Wie tijdelijk in Westland verblijft, moet 
overal met Engels terecht kunnen. Dat 
geldt onder meer voor het openbaar 
vervoer, de gemeente (voor het aanvragen 
van een vergunning) en de politie (voor het 
doen van een aangifte). Hierdoor krijgt de 
gemeente een klantvriendelijker gezicht. 
Echter, wie zich blijvend in Westland wil 
vestigen, moet de Nederlandse taal 
beheersen. 
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Een duurzame en groene gemeente 
 
De gemeente Westland heeft de ambitie uitgesproken de meest duurzame 
glastuinbouwgemeente te worden, iets wat D66 Westland volledig ondersteunt. Niet 
alleen geeft dit Westlandse producten een goede uitgangspositie om zichzelf als 
duurzaam te verkopen en de Westlandse economie een goede concurrentiepositie in 
de groeiende sector die zich op verduurzaming richt, maar ook zorgt het voor een 
prettiger leefomgeving en bijvoorbeeld betere luchtkwaliteit en dus gezondheid. Ook 
dragen we hiermee ons steentje bij aan een beter milieu op globaal niveau. Daarnaast 
zullen de toenemende brandstof- en grondstofkosten onze economie afremmen als we 
hier niet zuiniger mee omspringen. 
Wat D66 betreft is een duurzame samenleving er een waarin technologie, mens en 
natuur harmonieus kunnen samenleven. 
 
 
 
Westland fietsvriendelijk 
 
D66 vindt dat alle inwoners en bezoekers 
van Westland moeten worden gestimuleerd 
om gebruik te maken van de (elektrische) 
fiets. Het heeft voordelen voor het milieu, 
de volksgezondheid en de belasting van 
het wegennet. Naast een efficiënt 
transportmiddel naar school of werk is het 
daarnaast ook nog de hobby van veel 
Westlanders. D66 wil daarom investeren in 
de fietsinfrastructuur. 
 
Er moeten zo min mogelijk barrières zijn 
voor fietsers. Fietspaden moeten veilig, 
breed, goed onderhouden en bij voorkeur 
geasfalteerd zijn met zo min mogelijk 
verkeerslichten en wachttijd. Als er 
wegwerkzaamheden zijn dan moet de fiets 
netjes een omleiding krijgen die veilig is en 
fietsend kan worden afgelegd.  
 
Het fietsgebruik moet in Westland tot 2020 
groeien met minimaal 25%. Daarom is D66 
voorstander van veilige, snelle 
comfortabele fietsroutes in de gemeente 
die de kernen met elkaar verbinden. 
Schoolomgevingen en de routes er naar 
toe moeten zo worden ingericht dat 
kinderen veilig en zelfstandig naar school 
kunnen lopen of fietsen en ouders 
ontmoedigd worden om hun kinderen met 
de auto naar school te brengen.  
 
 

Groenere auto’s en vrachtwagens 
 
D66 verwelkomt de elektrische auto, maar 
vindt wel dat er dan ook de 
verantwoordelijkheid is om te garanderen 
dat de elektriciteit die deze auto’s 
gebruiken daadwerkelijk duurzaam 
opgewekt wordt. Zo lang dit gegarandeerd 
kan worden verwelkomt D66 elk initiatief 
voor meer laadpunten of verkoop van deze 
auto’s.  
 
De gemeente dient het voortouw te nemen 
bij het uitrollen van het netwerk van 
oplaadpunten in de gemeente. 
 
Ook milieuvriendelijkere vrachtwagens 
zouden kunnen bijdragen aan een beter 
milieu. De gemeente moet samenwerken 
met de logistieke sector om te kijken hoe 
we dit het beste op kunnen lossen zonder 
gelijk de concurrentiekracht van onze 
belangrijke logistieke sector teniet te doen. 
 
Licht op groen voor energiebesparing 
en duurzame energie 
 
Een duurzame energievoorziening is van 
cruciaal belang voor Westland. Niet alleen 
is energie belangrijk voor een comfortabele 
levensstijl, ook is Westland economisch 
afhankelijk van energie voor haar grote 
transport- en glastuinbouwsector. 
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Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, aan 
de ene kant moet de productie slimmer en 
duurzamer, aan de andere kant moet de 
energie efficiënter gebruikt worden. Nieuwe 
woningen en bedrijfspanden moeten bij 
voorkeur energiezuinig worden gebouwd 
en met materialen die duurzaam zijn. In 
bestaande woningen moet de gemeente 
woningcorporaties, marktpartijen en 
bewoners stimuleren om 
energiebesparende maatregelen te nemen 
(zoals dubbel glas, isolatie en 
zonneboilers). Dit is niet alleen op de lange 
termijn beter voor het milieu, maar ook 
beter voor de portemonnee. Om dit te 
stimuleren moet de salderingsregeling 
intact blijven. 
 
Ook streeft D66 naar meer micro-
energieopwekking, zoals bijvoorbeeld 
zonnepanelen of kleinschalige windvanen, 
hoewel hierbij wel kritisch gekeken moet 
worden naar het rendement. Hierbij moet 
flexibel met de vergunningen omgegaan 
worden. Eigenlijk zou een meldingsplicht 
afdoende moeten zijn. 
 
Op het gebied van energiewinning of 
-bezuiniging op grote schaal zijn er ook 
genoeg mogelijkheden. De laatste jaren is 
er in ieder geval veel vooruitgang geboekt 
met aardwarmteboringen en warmte-
koudeopslag. Deze technologie verdient de 
kans om verder ontwikkeld te worden. 
 
Voor windenergie is in de gemeente niet al 
te veel ruimte. D66 vindt echter niet dat dit 
bij voorbaat de discussie moet sluiten. Per 
geval moet bekeken worden wat het 
oplevert en hoe veel last de omgeving er 
daadwerkelijk van heeft. Op 
bedrijventerreinen zou het bijvoorbeeld 
best een mogelijkheid zijn. Zeker als 
ondernemers zich willen inzetten om 
duurzame energie op te wekken, moet de 
gemeente niet direct de deur sluiten. 
 
De gemeente heeft een belangrijke rol bij 
het schoner maken van de lucht in 
Westland. D66 vindt dat inwoners het recht 
hebben te weten wat er in de lucht zit die 
ze inademen. Dat kan inzichtelijk gemaakt 
worden via de gemeentelijke website.  
 
 

De gemeente geeft het goede voorbeeld 
 
De gemeente moet zelf het goede 
voorbeeld geven en uitsluitend duurzame 
energie gebruiken en anderen stimuleren 
dat ook te doen. Gemeentelijke gebouwen, 
ICT-apparatuur, evenementen en het 
wagenpark van de gemeente moeten 
duurzaam zijn. Dat kan onder meer door 
het stimuleren van het gebruik van 
elektrische auto’s, het aanleggen van 
elektrische oplaadpunten op groene 
stroom, het overgaan op LED-verlichting en 
het installeren van zonnepanelen (ook op 
daken van scholen). 
 
De gemeente moet bij aanbestedingen 
eisen dat aannemers hun bouwmachines - 
denk aan heftrucks, kranen, bulldozers, 
generatoren en andere 
(wegen)bouwmachines - voorzien van 
roetfilters. Hierbij moet wel gelden dat 
duurzaam ook economisch duurzaam moet 
zijn en dat er niet onnodig geld besteed 
moet worden aan nodeloos dure 
oplossingen. 
 
Dring het verkeerslawaai terug 
 
De gemeente moet veel terughoudender 
zijn met de ontheffingen van 
verkeersoverlast. Dit geldt zowel voor 
lawaai als voor luchtkwaliteit. De 
oplossingen om dit te beperken zijn vrij 
eenvoudig en moeten waar nodig 
toegepast worden. Zeker in gevallen waar 
een voorbijrijdende vrachtwagen de halve 
buurt op haar fundering laat schudden. 
Hierbij moet wel kritisch gekeken worden 
hoe hoog de noodzaak is, maar indien dit 
het geval is, moet er aan gewerkt worden 
de overlast terug te dringen. 
 
Afvalinzameling en straatafval 
 
Er gebeuren al veel goede dingen met 
betrekking tot afvalscheiding en 
-inzameling, maar wat D66 betreft kan het 
beter. 
 
Het gescheiden inzamelen van afval 
gebeurt al op grote schaal. De overheid 
moet volgens D66 de burger laten zien wat 
er met al dit afval gebeurt. Er leeft bij veel 
burgers het idee dat het uiteindelijk toch 
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allemaal weer op dezelfde hoop terecht 
komt. 
 
Daarnaast zou ook beter aangegeven 
worden waar je met welk afval terecht kan. 
D66 streeft hierbij naar een hoog aantal 
inzamelpunten, bij voorkeur ondergronds. 
 
Afval als een kans 
 
Naast het afval van burgers hebben we in 
Westland natuurlijk ook veel afval vanuit 
het bedrijfsleven. D66 wil graag met 
ondernemers meedenken hoe we dit zo 
slim mogelijk kunnen gebruiken. De grote 
hoeveelheid plantenmaterialen is veel beter 
te gebruiken als hier slimmer mee 
omgesprongen wordt. Sneller ophalen 
bevordert omzetten in biodiesel of 
plantaardig vet. Daarnaast zijn er ook in de 
biomedische sector ontwikkelingen die dit 
plantmateriaal zelfs bruikbaar kunnen 
maken voor bijvoorbeeld medicijnen of 
bioplastic. Als grote producent van deze 

producten moet Westland natuurlijk 
bovenop deze ontwikkelingen zitten. 
 
Afval is een kans. Vaak zitten hier nog 
prima bruikbare componenten in. Het is 
aan ons allen om hier zo slim mogelijk 
gebruik van te maken, zowel voor onze 
directe leefomgeving, het milieu in het 
algemeen en onze economie. 
 
Hierbij is de eerste stap niet alleen wat te 
doen met het afval, maar gezien onze grote 
productiecapaciteit is het ook belangrijk 
een stap vooruit te denken, bijvoorbeeld 
door bij productie of inkoop al rekening 
houden met recycling. 
 
D66 wil ondernemers die in Westland in 
deze tak van ondernemen actief zijn graag 
stimuleren. Dit kan van alles zijn: van de 
kringloopwinkel tot bedrijven die oude 
apparaten demonteren, van modulaire 
huizen en kassenbouw tot het gebruik van 
plantenmaterialen in de biomedische 
sector. 
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Wonen en openbare ruimte 
 
Westland is een moderne gemeente met elf woonkernen deels gelegen aan zee, en 
samen met het open groen van de gemeente Midden-Delfland, ingeklemd door de 
stedelijke bebouwing van de agglomeratie Den Haag, Delft en de agglomeratie 
Rotterdam. 
 
De beperkte ruimte zorgt ervoor dat we verantwoord om moeten gaan met onze 
woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte. 
 
 
 
Kwaliteit gaat boven kwantiteit 
 
Plannen voor nieuwbouw moeten voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen. Bouwen mag 
niet ten koste gaan van de kwaliteit van de 
omgeving en het groen, maar moet deze 
juist versterken. 
 
Wonen is méér dan het hebben van 
woonruimte: de leefbaarheid in en om de 
woning bepaalt voor een groot deel het 
welzijn van de bewoners.  
 
D66 vindt dat er voldoende woningen voor 
de eigen Westlandse behoefte gebouwd 
moeten worden, waarbij rekening 
gehouden wordt met de wensen per 
dorpskern. Ook de toekomstige bewoners, 
zoals starters en ouderen, moeten een 
grotere inbreng krijgen bij planontwikkeling 
en planuitvoering.  
 
Levensloopbestendige woningen en 
woningen met keuzemogelijkheden voor 
aanvullende zorg moeten voldoende 
aandacht krijgen. 
 
Nieuwbouwplannen moeten resulteren in 
een gezonde en plezierige leefomgeving. 
Dat betekent dat (tenminste) aan de 
wettelijke milieunormen wordt voldaan 
(geluid, luchtkwaliteit en veiligheid) en dat 
de inrichting van de openbare ruimte veilig 
en uitnodigend is. Voorts wordt er 
duurzaam en toekomstvast gebouwd 
(duurzame materialen, energieneutraal en 
eenvoudig aan te passen). 
 
Parkeren vindt op eigen terrein en daar 
waar mogelijk (bij nieuw te bouwen 

appartementen) ondergronds plaats. Er 
wordt niet gebouwd in of aan de randen 
van het groen of de duinen. Versterking 
van het groen en de ecologische 
verbindingszones is een belangrijk 
uitgangspunt.  
 
Vitaliseer de kernen 
 
Vooral in de kernen moet de gemeente 
zich richten op goed beheer van de 
openbare ruimte, behoud van winkels en 
horeca en het opsporen van overbewoning. 
De kernen moeten groen zijn. Daarnaast 
moeten beslissingen over vernieuwing 
voortvarender genomen worden. 
 
Koester het groen 
 
Westland heeft weinig groen. Parken en 
bomen zijn de groene levensaders voor 
onze gemeente. D66 wil daarom het 
bestaande groen koesteren en versterken 
en zet in op zo groot mogelijke 
aaneengesloten groengebieden, met 
behoud en ontwikkeling van natuur- en 
cultuurhistorische waarden. 
De toegankelijkheid en de beleving van 
groen nemen toe door waar mogelijk 
hekken weg te laten of weg te halen. 
 
Groen moet vanaf de openbare weg 
zichtbaar en toegankelijk zijn. De 
woonomgeving wordt vergroend met 
zoveel mogelijk bomen, daktuinen en 
groen- en speelvoorzieningen, bij voorkeur 
met een actieve rol van de bewoners bij het 
beheer.  
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Genoeg huur- en koopwoningen voor 
iedereen 
 
Bij nieuwe projecten mag individueel 
flexibel worden omgegaan met de norm 
van 30% sociale woningbouw, op 
voorwaarde dat de totale woningproductie 
de norm haalt.  
 
De gemeente moet met 
woningbouwcorporaties afspraken maken 
over het aantal woningen dat jaarlijks 
beschikbaar komt voor bepaalde 
inkomensgroepen en huishoudens. 
 
Om ‘scheefwonen’ (hoge inkomens in 
goedkope huurwoningen) tegen te gaan en 
doorstroming vanuit sociale huurwoningen 
te stimuleren, is D66 voorstander van het 
bouwen van betaalbare huur- en 
koopwoningen voor starters.  
 
In het Westlandse woningaanbod 
ontbreken de huurwoningen in de vrije 
sector. D66 vindt dat de gemeente 
woningcorporaties en projectontwikkelaars 

moet stimuleren om dit gat in de markt op 
te vullen. 
 
D66 ondersteunt waar mogelijk initiatieven 
van groepswonen voor ouderen. Dit 
‘collectief individueel wonen’ kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan langer 
zelfstandig functioneren. Groepswonen kan 
bijvoorbeeld worden ingericht op basis van 
leeftijd, etniciteit of seksuele geaardheid. 
 
Ruimte voor de toekomst 
 
D66 kiest voor een duurzame inrichting van 
Westland, zodat gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde met 
elkaar in balans zijn. 
 
Wateroverlast moet worden voorkomen 
door uitvoering van het ABC-waterplan 
(afvoer- en bergingscapaciteit) van het 
Hoogheemraadschap Delfland. Dit kan 
alleen in combinatie met 
natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door voor 
natuurlijke oevers te kiezen.  
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Verkeer en vervoer 
 
Mobiliteit hoort bij het moderne leven. Vooral in een gebied als onze gemeente waarin 
transport en logistiek een belangrijke rol spelen voor de economie. De bereikbaarheid 
van de rest van de wereld voor goederentransport is erg belangrijk, maar ook 
bereikbaarheid van Rotterdam, Den Haag en Delft voor personenvervoer voor werk en 
recreatie is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Bij elkaar zijn 
dit veel verkeersbewegingen, waarvan we ook nog eens willen dat deze gebeuren op 
een manier waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, die vriendelijk is voor mens 
en omgeving en die niet te veel ruimte inneemt.  
 
Dit is geen gering eisenpakket. Het is aan de gemeente om de uitdaging aan te nemen 
om de openbare ruimte zo toegankelijk en veilig mogelijk te maken. 
 
 
 
Bereikbaarheid voor de auto en de 
logistieke sector 
 
Goede bereikbaarheid met auto- en 
vrachtverkeer is voor de economische en 
sociale ontwikkeling van Westland 
onontbeerlijk. Het mag duidelijk zijn dat het 
verkeer, zowel zakelijk als privé en 
toeristisch, op een soepele doorstroming 
moet kunnen rekenen. We kunnen niet van 
onze burgers en bedrijven verwachten dat 
ze de irritatie, tijd en geld die verstoppingen 
kosten blijven accepteren. 
 
D66 is dan ook blij dat de A4 eindelijk 
verlengd wordt, wat het Westlandse 
verkeersnet zal ontzien. Ook de realisatie 
van het 3-in-1-project is een goede zaak 
dat er eindelijk wat gedaan wordt aan het 
knooppunt Westerlee. Met betrekking tot 
de nieuwe tunnel onder de Nieuwe 
Waterweg, gaat de voorkeur onverkort uit 
naar de verdiepte Blankenburgvariant 
(tussen Maassluis en Vlaardingen). Hierbij 
willen moet wel opgemerkt worden dat 
zolang de aansluitingen (inprikkers) op 
deze nieuwe infrastructuur niet optimaal 
zijn, het rendement van deze investeringen 
beperkt zal blijven.  
 
De drukte op het wegennet kan ontlast 
worden door meer spreiding te krijgen in 
het gebruik daarvan, bijvoorbeeld door 
flexibeler werken of ruimere openingstijden 
van de winkels. Ook het verminderen van 

het aantal ongelukken en het slimmer 
plannen van wegwerkzaamheden kan 
hierin erg belangrijk zijn. 
 
De openbare ruimte moet niet alleen een 
goede infrastructuur bieden, maar ook een 
groene omgeving en aangename 
verblijfplaats voor de inwoners van 
Westland zijn. Een betere doorstroming zal 
hier ook zeker aan bijdragen.  
 
De parkeerdruk in de woonwijken kan 
worden ontlast door voor bedrijfsbusjes 
speciale parkeerplaatsen aan te leggen. 
Deze zouden ook goed in het zicht moeten 
liggen, omdat deze busjes een gewild 
doelwit zijn voor criminaliteit. 
 
Een andere oplossing om het wegennet, de 
parkeergelegenheid, het milieu en tegelijk 
de portemonnee voor veel Westlanders te 
ontzien zonder daarmee hun mobiliteit aan 
te tasten is het delen van het gebruik van 
auto's. 
 
Openbaar vervoer op de korte termijn 
 
Veel reizigers nemen de bus om naar hun 
werk of opleiding te gaan buiten Westland. 
Een goede aansluiting op de stations in 
Rijswijk, Den Haag, Delft, Schiedam, 
Maassluis en Hoek van Holland is hierbij 
absoluut noodzakelijk. De wachttijden bij 
het overstappen moeten minimaal zijn. We 
moeten als gemeente alert blijven om deze 
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verbindingen zo goed mogelijk te houden. 
Een hogere frequentie en goede 
informatievoorziening zijn hiervoor een 
eerste vereiste. Openbaar vervoer moet 
niet alleen voor mensen zijn die geen auto 
hebben. 
 
Vanuit grote delen van Westland zijn de 
ziekenhuizen in de omliggende plaatsen 
slechts door lang reizen en met veel 
overstappen te bereiken. D66 pleit voor 
een betere en directe verbinding naar de 
Haagse en Delftse ziekenhuizen. 
 
Bij de oprichting van de nieuwe 
vervoersautoriteit moet prioriteit worden 
gegeven aan een klantvriendelijk 
buskaartje voor mensen zonder ov-
chipkaart. Reizen met ov-chipkaart is de 
beste manier, maar bij verlies of 
beschadiging moet reizen makkelijk en 
betaalbaar blijven. Het moet daarom 
mogelijk zijn om binnen de regio met een 
papieren kaartje over te stappen op andere 
bus- en tramlijnen, ook als die van een 
andere vervoerder zijn. 
 
Ook de eindpunten van de metro en tram 
zouden beter bereikbaar moeten worden. 
Aan de Haagse kant van Westland zijn de 
eindpunten van tram 16 en 17 (in 
Wateringen) beter bereikbaar met de fiets, 
maar ontbreekt aansluitend openbaar 
vervoer naar de rest van Wateringen en 
Westland. 
 
Verder zou D66 Westland graag een 
betere (directe) verbinding zien met 
Rotterdam-The Hague Airport 
(Zestienhoven), eventueel te realiseren in 
samenwerking met de gemeenten in de 
regio. 
 
De verbinding naar de grote steden moet 
niet alleen overdag goed zijn, ook in de 
latere uurtjes is dit ook wenselijk. Veel van 
onze inwoners verkennen graag het 
bruisende nachtleven van de grote steden 
om ons heen. Hierbij moet het mogelijk zijn 
om veilig en eenvoudig thuis te komen. 
Vanuit Den Haag is dit op het moment 
alleen mogelijk naar Wateringen. Een goed 
nachtvervoer naar aantrekkelijke 
uitgaansgelegenheden is voor de 
aantrekkelijkheid van de gemeente zeker 

niet onbelangrijk. Particuliere initiatieven in 
deze richting, zoals deze uit Hoek van 
Holland en Maassluis zijn opgezet 
moedigen wij daarom ook zeker aan  
 
Openbaar vervoer in de toekomst 
 
Op de langere termijn worden de 
mogelijkheden om de gemeente met OV te 
ontsluiten nog groter. De veelbesproken 
Westlandrail lijkt dichterbij dan ooit. 
 
Aan de Rotterdamse kant van Westland 
wordt de treinverbinding van Hoek van 
Holland naar Rotterdam omgezet tot een 
metro/lightraillijn en komt er een extra halte 
in de Steendijkpolder in Maassluis. Dit zal 
de bereikbaarheid van Rotterdam 
verhogen, mits er een busverbinding komt 
die vaak rijdt. 
 
Ook ligt er een plan om deze lightraillijn 
door te trekken naar Naaldwijk, Flora 
Holland en Poeldijk. Op een van deze 
punten zou dan ook een verbinding 
gemaakt kunnen worden met het tramnet in 
Den Haag. In de nieuwe structuurvisie is in 
ieder geval ruimte gereserveerd voor dit 
traject. Wat D66 betreft blijft dit zo en wordt 
deze reservering zo snel mogelijk benut. 
 
Ook de mogelijkheid van een verbinding 
vanaf Westerlee naar Delft en Pijnacker 
wordt door D66 verwelkomd. 
 
Het treinverkeer richting Delft en Rotterdam 
verbetert met de aanleg van de Delftse 
treintunnel. D66 pleit ervoor om na 
voltooiing hiervan het spoor tussen Rijswijk 
en Delft en Delft en Schiedam te 
verdubbelen. Hierdoor kunnen er meer 
treinen op het traject Den Haag-Rotterdam 
gaan rijden. 
 
Verkeersveiligheid 
 
De verkeersveiligheid is in de afgelopen 
jaren gelukkig sterk toegenomen. Het 
aantal slachtoffers loopt sterk terug, maar 
dat is natuurlijk geen reden om niet aan 
verbetering te blijven werken. Niet alleen is 
elk slachtoffer er een te veel, ook 
ongelukken met alleen blikschade zorgen 
voor veel vertraging op ons krappe 
wegennet.  
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Westland telt veel tweebaans N-wegen. De 
Maasdijk, Galgeweg en Woudseweg, de 
Burgemeester Elzenweg, Nieuweweg en 
de Monsterseweg zijn druk bereden 
verkeersaders die Westland doorkruisen. 
Deze vallen allen in de categorie die door 
de ANWB als onveilig bestempeld zijn. 
 
De aanpak van de school-thuisroutes heeft 
de steun van D66. Dit beleid zal ook de 

komende jaren moeten worden voortgezet. 
Niet alleen de kinderen, maar alle 
weggebruikers profiteren hiervan. 
 
Gevaarlijke verkeerssituaties bij uitritten 
van tuindersbedrijven moeten voortvarend 
worden aangepakt. Er moet meer aandacht 
zijn voor de invulling van het 
doelgroepenvervoer.
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Welzijn, zorg en sport 
 
Gezondheid is één van de belangrijkste factoren die mensen noemen als voorwaarde 
om zich te kunnen ontplooien. Ook hierbij vertrouwt D66 op de eigen kracht van 
mensen. Maar wie ondersteuning nodig heeft, moet daarvoor de mogelijkheden ter 
beschikking krijgen.  
  
D66 stimuleert een gezonde leefstijl. Voldoende welzijns- en sportvoorzieningen van 
goede kwaliteit zijn essentieel voor een gemeente waarin bewoners zich thuis kunnen 
voelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de diversiteit van de bevolking. 
D66 is er voorstander van om de decentralisaties op gebied van zorg als gemeente 
proactief te benaderen.  
 
Westland heeft een groot aantal topsporters, zowel in teamsporten als individuele 
sporten. Zij geven een goed voorbeeld aan de jeugd. Zowel topsport als amateursport 
verdienen aandacht en steun van de gemeente. 
 
 
 
Decentralisaties 
 
De Rijksoverheid draagt de komende tijd 
taken over aan de gemeenten. Het gaat 
hier om de jeugdzorg, de AWBZ, de sociale 
werkvoorziening en een aantal WMO-
taken. Helaas krijgen de gemeenten niet 
het volledige budget mee om deze taken 
uit te voeren. Op dit moment is nog niet 
zeker of de streefdatum van 1 januari 2015 
wordt gehaald en hoe hoog de precieze 
budgetten zullen worden. 
 
D66 zet zich in voor een goede uitvoering 
van de verschillende wetten, met oog voor 
de menselijke maat. Het doel is dat 
niemand die zorg nodig heeft buiten de 
boot valt. Speciale aandacht geeft D66 aan 
mantelzorgers en alleenstaanden. 
 
Gezondheidszorg 
 
Gezondheidszorg moet volgens de visie 
van D66 dicht in de buurt worden 
aangeboden en van uitstekende kwaliteit 
zijn. D66 ziet graag een multidisciplinair 
aanbod van eerstelijnszorg in zogenaamde 
gezondheidscentra in de gemeente waar 
kleinere ingrepen en diagnoses plaats 
kunnen vinden.  
 

Scholen en maatschappelijke instellingen 
moeten beter kunnen samenwerken. Dit 
draagt bij tot grotere sociale cohesie.  
 
Een actief leven helpt ouderen langer op 
zichzelf te blijven wonen. D66 wil ouderen 
stimuleren om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan. Het netwerk voor passend aanbod 
voor dit vrijwilligerswerk moet ondersteund 
worden.  
 
Vrijwilligers laten veel verenigingen 
functioneren. D66 is er een voorstander 
van het vrijwilligerswerk te ondersteunen 
en waar nodig verder te stimuleren.  
  
Jeugd en jongeren  
  
D66 kiest ervoor om jongeren op een 
positieve en volwassen manier te 
benaderen door hen aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheden als (jonge) burgers 
en op het ontwikkelen van hun talenten. 
Een goede opvoeding en goed en 
uitdagend onderwijs (inclusief het 
tegengaan van verzuim) zijn daarbij 
belangrijke instrumenten. Voorts zet D66 in 
op deelname van jongeren aan sport en 
cultuur. Overlast en criminaliteit door 
jongeren moeten, daar waar dit aan de 
orde is, uiteraard worden aangepakt.  
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Alcohol, drugs en gokken  
 
D66 wil een actief preventiebeleid voeren 
om alcohol-, drugs- en gokverslaving tegen 
te gaan. Zeker nu de handhaving van de 
sociale hygiëne bij de gemeente is komen 
liggen en met de verhoogde 
leeftijdsgrenzen, kan de gemeente op dit 
gebied niet achteroverleunen.  
 
Regio leerbedrijf 
 
Om als gemeente in te spelen op de 
decentralisaties WMO 2015, de 
participatiewet en de Jeugdwet wil D66 met 
name regionaal om zich heenkijken. 
Omliggende gemeenten doen nu al 
ervaring op met zogenaamde 
Wijkleerbedrijven. Dit zou voor Westland 
vertaald kunnen worden in het oprichten 
van een regio leerbedrijf in samenwerking 
met Patijnenburg. D66 wil dat de gemeente 
dit soort initiatieven aanmoedigt en waar 
nodig financieel faciliteert.  
 
Het regio leerbedrijf kan leerlingen uit 
kwetsbare doelgroepen zoals Wajong'ers 
een stageplaats bieden en mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
helpen. Westlanders met informele hulp- 
en ondersteuningsvragen, zoals behoefte 
aan een praatje of hulp bij de 
boodschappen, worden gericht geholpen 
door deelnemers aan het regio leerbedrijf 
in het kader van hun stage of 
werkervaringsplaats. 
 
Via het regio leerbedrijf maken deelnemers 
kennis met werken in de zorg op mbo-
niveau 1 en 2 (met mogelijkheden tot 
doorstroom naar mbo-niveau 3 en 4). Er 
zal verbinding worden gemaakt met andere 
regionale opleidingen om de mogelijkheden 
voor de deelnemers te vergroten. 
 
Dierenwelzijn 
 
Op grond van de wet is de gemeente 
verplicht om zwerfdieren op te vangen. 
Westland heeft hiervoor, samen met vier 
andere gemeenten, Streekdierentehuis 't 
Julialaantje in Rijswijk ingehuurd. Het 
tehuis voldoet al heel lang niet meer aan 
de wettelijke eisen en nieuwbouw is 
dringend noodzakelijk. D66 wil dat 

Westland en de andere gemeenten de 
(financiële) verantwoordelijkheid nemen dit 
mogelijk te maken. 
 
D66 is tegenstander van het geven van 
vergunningen voor vermaak met dieren, 
zoals in circussen of kerststallen met 
levende dieren. 
 
Bij werkzaamheden die dieren kunnen 
verstoren, zoals het kappen van bomen of 
het uitbaggeren van sloten, wordt rekening 
gehouden met het broedseizoen (1 maart-1 
juli). 
 
Sport 
 
D66 onderkent dat sport en bewegen van 
belang zijn voor een gezonde levensstijl. 
Iedere bewoner hoort daarom in zijn eigen 
kern in de gelegenheid te zijn om 
(buiten)sport te kunnen beoefenen. D66 is 
een voorstander van schoolzwemmen. 
 
D66 erkent dat het huidige aanbod aan 
zwemwater voor een gemeente van onze 
grootte aan de kleine kant is en pleit 
daarom voor het behouden van de huidige 
locaties. 
 
D66 wil een onderzoek naar de 
mogelijkheid om in de gemeente een 
topsportfaciliteit te vestigen. Dit zou bij 
kunnen dragen om een “wij”-gevoel voor 
het hele Westland te creëren. Daar waar 
bestaande sportverenigingen dit niet 
kunnen realiseren zou bekeken moet 
worden hoe de overheid de helpende hand 
zou kunnen bieden. Ook zou de 
mogelijkheid voor een wedstrijdzwembad 
bij deze studie moeten worden betrokken.  
  
Om het saamhorigheidsgevoel en de sport 
verder te stimuleren is D66 een 
voorstander van het organiseren van 
topsportevenementen. 
 
In Westland moet iedereen kunnen 
sporten, maar bij uitzonderlijke prestaties 
moet iedereen hier ook voor beloond 
kunnen worden. Daarom wil D66 naast de 
reguliere Westlandse sportprijzen ook een 
sportprijs voor de beste Westlandse 
gehandicapte sporter uitreiken. 
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Westland kent vele paardenliefhebbers. 
Sommigen trainen altijd in een rijbaan, 
maar het is ook fijn om een buitenrit te 
maken. D66 maakt zich hard voor een 
meer paardvriendelijke gemeente. De 
aanleg van ruiterpaden maakt de beleving 
van de omgeving aantrekkelijker en zorgt 
gelijk voor meer veiligheid op fietspaden en 

wegen. Ook de overlast van paardenmest 
in de openbare ruimte kan op deze wijze 
worden teruggedrongen. 
 
De Westlandse kust is bij uitstek geschikt 
voor watersporten. Ook hier kunnen 
topsportevenementen worden gehouden. 
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Cultuur 
 
Voor D66 zijn kunst en cultuur fundamentele bouwstenen van onze maatschappij. 
Kunst en cultuur vormen niet het bijproduct van onze samenleving, maar zijn een 
belangrijke voorwaarde om met elkaar te kunnen samenleven. Cultuur heeft daarnaast 
ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te 
willen wonen en maakt ons land op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. 
 
 
 
Kunst en cultuur in het onderwijs 
 
Cultuur is van ons allemaal. Elk kind moet 
hiermee kunnen kennismaken. Omdat het 
een verrijking is. Daarom wil D66 aandacht 
voor kunst en cultuur op elke basisschool 
en een voorzetting van de culturele 
educatie onder leiding van Cultuurweb en 
in samenwerking met de lokale culturele 
instellingen. Initiatieven zoals deze, maar 
dan gericht op het voortgezet onderwijs 
juicht D66 van harte toe. 
 
Vitaal erfgoed 
 
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons 
verleden en onze toekomst. D66 vindt het 
belangrijk dat onze samenleving dit 
historisch besef met zich meedraagt. De 
overheid heeft de verantwoordelijkheid om 
het behoud van ons cultureel erfgoed te 
borgen en te blijven beschermen tegen de 
economische en politieke waan van de 
dag. 
 
Bibliotheek 
 
Een bibliotheek kent vele functies en dient 
wat D66 betreft gehandhaafd te blijven. 
Door in de kleine kernen dependances van 
de bibliotheek te vestigen in brede scholen 
is de financiële haalbaarheid ook in de 
toekomst gewaarborgd. 
 
Cultuurweb 
 
Cultuurweb ondersteunt de 
amateurinstellingen op cultureel gebied en 
stimuleert de onderlinge afstemming en 
samenwerking. D66 vraagt zich af of de 
betreffende instellingen voldoende bekend 
zijn met de meerwaarde die deze 

organisatie voor hen kan hebben. Een 
nadrukkelijkere profilering mag van D66 
plaatsvinden. Verder liggen er volgens D66 
nog kansen als het gaat om de 
samenwerking met het jeugd- en 
jongerenwerk. 
 
Westlands Museum 
 
Om ook voor toekomstige generaties het 
verleden van Westland te bewaren steunt 
D66 de investering in een volwaardig 
Westlands museum, zowel qua gebouw als 
qua presentaties. Het museum zal zich 
nadrukkelijker moeten gaan richten op de 
jeugd om de geschiedenis van Westland 
ook bij hen levend te houden. 
 
Historisch Archief Westland 
 
Het Historisch Archief krijgt, mede dankzij 
de inspanningen van D66, een nieuwe 
plaats in het bestuurscentrum aan de 
Verdilaan. Hier ontstaat ruimte voor studie 
en exposities. 
 
De digitalisering van de archiefcollectie is 
de afgelopen jaren flink op stoom 
gekomen. Voor uitbreiding van de kennis 
over de gemeente, de voormalige 
gemeenten en de streek is een 
doorgaande investering nodig om meer 
documenten, zoals de aktes van de 
burgerlijke stand, via internet beschikbaar 
te maken. 
 
De samenwerking met het Westlands 
Museum, Bibliotheek Westland en de 
lokale historische werkgroepen en 
verenigingen dient te worden voortgezet en 
waar mogelijk geïntensiveerd. 

37



 
 
 

Veiligheid 

38



Veiligheid 
 
D66 wil een gemeente die veilig is en waarin de bewoners zich veilig voelen. Wij willen 
niet meeliften op de golf die de angst van burgers vergroot. Maatregelen in dit kader 
creëren een schijnveiligheid. De politie en de gemeente hebben een belangrijke rol in 
het handhaven van de veiligheid en het bevorderen van het veiligheidsgevoel. Deze 
gevoelens worden pas echt verbeterd, als ook de bewoners hier een bijdrage aan 
leveren. Daarom spreekt D66 de eigen kracht van bewoners aan. Wij onderschrijven 
het nut van de 'Veiligheidsmonitor' die jaarlijks wordt uitgevoerd. Deze zorgt voor 
duidelijke en vergelijkbare cijfers.  
 
D66 stelt preventie boven repressie, maar waar nodig moet er hard worden 
opgetreden. D66 is van mening dat cameratoezicht en preventief fouilleren geen doel 
op zich moeten zijn. Iedere keer dat tot het inzetten ervan besloten wordt, moet 
duidelijk zijn dat het de enige passende maatregel is. D66 is terughoudend in het 
nemen van maatregelen die de privacy van de burger aantasten en vindt discriminatie 
onacceptabel. Voor iedere Westlander geldt: gelijke rechten, gelijke plichten. 
 
 
 
Veiligheid: iedereen werkt mee 
 
Veiligheid in de gemeente maken we 
samen. Een onveilig gevoel begint al vaak 
met een rommelig straatbeeld en hufterig 
gedrag van passanten. D66 ergert zich net 
als alle Westlanders aan asociaal gedrag, 
vandalisme, graffiti, hondenpoep en troep 
op straat. 
 
Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor 
hun woonomgeving en kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
schoon en veilig houden daarvan. Het is 
wenselijk dat mensen elkaar kennen en 
durven aan te spreken bij ongewenst 
gedrag. D66 is daarom voorstander van 
een goede samenwerking tussen 
buurtpreventieteams, vrijwilligers en de 
overheid. Om de zelfredzaamheid van 
Westlanders te vergroten is het belangrijk 
dat het risicobewustzijn wordt vergroot. Dit 
kan door het geven van voorlichting en het 
stimuleren van maatregelen voor brand- en 
inbraakpreventie. 
 
Tegen criminaliteit dient uiteraard de politie 
te worden ingezet. D66 ondersteunt het 
werken met wijkagenten. Deze kunnen 
onder meer de politieprioriteiten in overleg 

met bewoners(organisaties) vaststellen. 
Ook is D66 voor het verkleinen van het 
werkgebied waardoor meer politiecontact 
kan worden opgebouwd. 
 
De gemeenteraad heeft een proactieve rol 
waar het gaat om lokale prioriteiten die 
worden ingebracht in de lokale driehoek 
(burgemeester - Openbaar Ministerie - 
politie). 
 
Het ter assistentie van de politie inzetten 
van dorpswachten, buurtpreventieteams of 
buitengewone opsporingambtenaren 
(BOA's), die bevoegd zijn bekeuringen uit 
te schrijven, kan rekenen op de steun van 
D66. De brandweer speelt een belangrijke 
rol in het vormen van een veilig Westland 
waar het gaat om brandpreventie en 
-bestrijding en de reddingsbrigade doet dat 
voor het strand en de zee. 
 
D66 vindt dat de gemeente pal dient te 
staan voor de mensen die bij de 
uitoefening van hun functie geconfronteerd 
worden met agressie en geweld. Waar 
mogelijk dient de gemeente deze mensen 
te steunen en de afhandeling van 
procedures voor haar rekening te nemen. 
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Handhaven is een noodzaak 
 
Veiligheid is belangrijk. Cameratoezicht en 
andere ge- en verboden zijn oplossingen 
die bij uitzondering mogen worden 
gebruikt. Deze maatregelen moeten voor 
het publiek duidelijk zichtbaar zijn en 
worden periodiek geëvalueerd. 
 
De gemeente moet de onveiligste plekken 
in de kernen in beeld brengen samen met 
haar inwoners en deze plekken met spoed 
aanpakken. Nieuwe onveilige plekken 
moeten worden voorkomen door bij 
nieuwbouwplannen een veiligheidstoets uit 
te voeren. 
 
Alle gemeentelijke panden, alsmede alle 
gebouwen die voor het publiek toegankelijk 
zijn, worden jaarlijks gecontroleerd op de 
brandveiligheidsvoorschriften. De regels 

moeten strikt worden nageleefd en op dit 
terrein kan er geen sprake zijn van (tijdelijk) 
gedogen. 
 
Wietteelt 
 
D66 staat open voor serieuze plannen met 
betrekking tot het reguleren van wietteelt. 
Wietteelt is nu illegaal en wordt omgeven 
door crimineel gedrag. De politie is veel tijd 
kwijt met het opsporen van wietplantages 
en aanhangende zaken. Tijd die de politie 
dus niet kan besteden aan het oplossen 
van woninginbraken en andere misdaden. 
D66 wil de wietteelt en het wietgebruik 
zeker niet promoten. Maar ziet ook dat hier 
zo veel politiecapaciteit aan besteden niet 
heel veel zin heeft. D66 legt de prioriteit 
liever bij andere veiligheidsissues, zoals 
inbraken.

40



41



 
 
 

Diversiteit en 
emancipatie 

42



Diversiteit en emancipatie 
 
Westland is door zijn economische motor een internationaal georiënteerde gemeente. Daarbij 
past een open houding naar de samenleving in Westland. We zijn trots op de diversiteit die te 
vinden is in onze gemeente. 
 
D66 stelt in de discussie rond integratie en inburgering de vele Westlandse individuen met 
verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal. Daarbij horen gelijke 
kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij 
hoort ook respect en ruimte voor mensen om anders te zijn. 
 
Beheersing van de Nederlandse taal is de basisvoorwaarde voor iedereen die zich langdurig in 
Westland wil vestigen om zelf te voorzien in een inkomen en deelname aan onze Westlandse 
gemeenschap. De gemeente ondersteunt. Niet vrijblijvend, maar wel op constructieve wijze en 
met hulp op maat waar nodig: 
 
 
 
Beheersen van de Nederlandse taal 
 
Economische zelfstandigheid is de motor 
voor volwaardige participatie in onze 
samenleving. Daarvoor is goede kennis 
van het Nederlands essentieel. Kennis van 
de Nederlandse taal biedt perspectief op 
de arbeidsmarkt. D66 wil daarom extra 
aandacht besteden aan inburgering in het 
algemeen en taalonderwijs in het bijzonder. 
 
Daarbij gaat het niet alleen om beheersing 
van het Nederlands voor nieuwkomers, 
maar om het bestrijden van 
laaggeletterdheid voor iedereen. Via de 
brede school moet daarom taalonderwijs 
voor volwassenen aangeboden worden. 
 
Via de brede school en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin wil D66 ouders, moeders 
in het bijzonder, bereiken die anders 
zelden het huis uit komen. Dit is de juiste 
plek om met hen in contact te komen en 
aan te sporen taalonderwijs te volgen. 
 
Gelijke kansen voor iedereen 
 
D66 vindt dat de gemeente er scherp op 
toe moet zien dat alle burgers gelijke 
kansen krijgen. Op de arbeidsmarkt, op het 
sportveld, op scholen en in de 
uitgaansgelegenheden accepteert D66 
geen discriminatie of uitsluiting. Vrouwen 
en mannen worden overal gelijk 

behandeld. Ook onderscheid naar afkomst, 
geaardheid en fysieke gesteldheid hoort 
wat D66 betreft niet thuis in onze 
gemeente. 
 
Gelijkheid gaat echter verder dan het 
wegnemen van formele beperkingen. 
Gelijkheid draait om de manier waarop we 
met elkaar omgaan. Als gemeente kunnen 
en moeten we nog meer doen om in de 
omgangsvormen met inwoners van onze 
gemeente, gelijkwaardigheid de norm te 
maken; niemand mag bijvoorbeeld aan de 
balies van het gemeentehuis het gevoel 
krijgen dat hij op een bepaalde manier 
behandeld is, omdat hij ‘anders’ is. 
 
Lesbisch, homo-, bi-, en transseksueel 
(LHBT) 
 
Acceptatie van je identiteit door jezelf en 
anderen is belangrijk. D66 streeft naar een 
open gemeente en wereld waarin iedereen 
zichzelf kan zijn en zichzelf onbelemmerd 
kan ontplooien. 
 
Dat begint met goede voorlichting over 
seksualiteit en seksuele diversiteit aan 
jongeren. Voorlichting moet standaard 
gegeven worden op alle Westlandse 
scholen, en bovendien een onderdeel zijn 
van de beoordeling van een school bij het 
verstrekken van veiligheidscertificaten. 
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Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen 
op school, ongeacht geaardheid. De 
oprichting van Gay Straight Alliances in het 
voortgezet onderwijs wordt aangemoedigd. 
 
Door de inzet van D66 is Westland een 
Koplopergemeente met een eigen LHBT-
beleid. Na afloop van de rijkssubsidie wil 
D66 dat de gemeente eigen middelen 
beschikbaar stelt om dit beleid voort te 
zetten. 
 
De Veiligheidsmonitor van 2013 heeft 
aangetoond dat LHBT's in Westland zich 
vaak onveilig voelen. De hierop volgende 
open brief van kerkelijke leiders in 
Westland is een prima initiatief. D66 ziet 
graag dat andere organisaties en 
maatschappelijke instellingen dit voorbeeld 
volgen en stelling nemen tegen 
discriminatie en uitsluiting. 
 
LHBT-ouderen zijn een kwetsbare groep. 
Vaak hebben zij geen familie of vrienden 
meer. Binnen de komende decentralisaties 
en het WMO-beleid dient speciale 
aandacht voor deze groep te zijn, met 
name in het kader van mantelzorg. 
 
D66 wil actieve inzet van de gemeente om 
te bereiken dat alle zorginstellingen in 

Westland het keurmerk De Roze Loper 
verkrijgen. 
 
Ook in Westland zijn transgenders. De 
gemeente zorgt ervoor dat transgenders op 
een correcte wijze bejegend en 
aangesproken worden door gemeentelijke 
functionarissen en ambtenaren, 
bijvoorbeeld door hierbij rekening te 
houden met de wijze waarop iemand zich 
kleedt. Ook wordt bij de decentralisaties 
rekening gehouden met de specifieke 
zorgvraag van transgenders. 
 
Naast ouderen en transgenders wil D66 bij 
de decentralisaties aandacht voor jongeren 
met problemen die gerelateerd zijn aan hun 
seksuele geaardheid en LHBT's met een 
fysieke of verstandelijke beperking. 
 
D66 accepteert geen geweld en 
discriminatie tegen LHBT's. Het initiatief 
‘Roze in Blauw’ binnen de politie is een 
goed meldpunt voor homoseksuele 
Westlanders die slachtoffer zijn geworden 
van geweld of discriminatie. 
 
De gemeente onderzoekt de behoefte bij 
de ambtenaren aan een eigen LHBT-
netwerk en eventuele aansluiting bij 
Workplace Pride. 
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U en de gemeente: dienstverlening en financiën 
 
Een goed bestuur is een randvoorwaarde om te komen tot een fijne gemeente om te wonen, 
werken en recreëren. Mensen moeten zien en weten dat de overheid zich bezighoudt met 
zaken die voor hen relevant zijn. De rollen voor college en de gemeenteraad moeten helder en 
duidelijk zijn waarbij een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden is belegd. Dit heet 
dualisme. Raadsleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van het dagelijks bestuur 
(college) en het stellen van kaders van het beleid. Daarnaast treden zij op als 
volksvertegenwoordiger. 
 
 
 
Het begint met goed bestuur 
 
Een transparante communicatie van de 
gemeente acht D66 noodzakelijk. Mensen 
moeten goed kunnen volgen hoe 
processen lopen en waar en wanneer zij 
kunnen participeren, bijvoorbeeld door in te 
spreken. Relevante informatie moet 
gemakkelijk toegankelijk zijn via de 
gemeentelijke website. 
 
De gemeente moet mediation inzetten als 
volwaardige werkwijze om bezwaar- en 
beroepsprocedures te voorkomen dan wel 
af te handelen. 
 
De gemeenteraad behoort een goede 
afspiegeling te zijn van de Westlandse 
bevolking. Daarom moeten de werkwijze 
en de faciliteiten de mogelijkheid bieden 
het raadslidmaatschap beter te combineren 
met werk en gezin. 
 
Bij een goed bestuur horen ook een goed 
functionerende gemeenteraad en college. 
Zij moeten open en eerlijk met elkaar 
communiceren. Integriteit in het bestuur 
van de gemeente is voor D66 een groot 
goed. Debat moet stevig gevoerd worden 
op de inhoud en niet op de persoon. 
 
D66 vindt het belangrijk dat inwoners van 
gemeente Westland betrokken zijn bij het 
bestuur en de politiek in de gemeente. 
Daarom moedigen wij initiatieven vanuit de 
gemeente zoals "VIP-gast van de raad" 
aan. 
 
Ook het met regelmaat ontvangen van 
middelbareschoolklassen in de raadzaal 
door de leden van de gemeenteraad is een 

positief middel om scholieren kennis te 
laten maken met de lokale politiek. 
 
Het huis der gemeente: de bewoners 
centraal 
 
Het nieuwe gemeentehuis moet in 2016 in 
gebruik worden genomen en bestaat uit 
een publieks- en bestuurscentrum in het 
centrum van Naaldwijk en een prettig maar 
doelmatig kantoorgebouw voor de 
ambtenaren buiten het centrum. Op deze 
manier wordt het centrum van Naaldwijk 
niet belast met een enorm gebouw en 
wordt bespaard doordat geen dure grond in 
het centrum wordt gebruikt. 
 
Het bestuurscentrum bestaat uit een 
burgerloket, trouwzaal en representatieve 
ruimte voor publieke gemeentezaken. 
Daarnaast zullen de raadzaal en het 
Historisch Archief Westland een plek 
krijgen in dit centrum. Op deze manier 
vinden Westlanders alle relevante zaken op 
logische wijze bij elkaar. D66 wil investeren 
in een kwalitatief en duurzaam gebouw met 
een bij Westland passende uitstraling. 
 
De ambtenaren werken in een moderne 
omgeving en beschikken over de juiste 
middelen om professioneel en efficiënt te 
kunnen opereren. Het kantoorgebouw 
wordt zo ingericht dat meervoudig gebruik 
van de ruimten mogelijk is. Het streven is 
om een energieneutraal en duurzaam pand 
te realiseren. 
 
Dienstverlening: de burger centraal 
 
De gemeente moet dienstbaar en 
klantvriendelijk opereren. De 
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dienstverlening vindt slagvaardig en 
efficiënt plaats. Zoveel mogelijk worden 
zaken digitaal afgehandeld. 
 
Contact met het klantcontactcentrum 
verloopt soepel en behulpzaam. Eén 
accountmanager is verantwoordelijk voor 
het oplossen van een probleem of 
beantwoorden van een vraag, en daarmee 
een herkenbaar aanspreekpunt. 
 
De gemeente Westland moet blijven 
investeren in andere manieren van 
communicatie en dienstverlening. Apps 
zoals “Buitenbeter” en social media spelen 
een steeds belangrijker rol in de 
communicatie tussen gemeente en burger. 
 
In de dienstverlening moet volgens D66 de 
privacy van de burger en de bescherming 
van de persoonsgegevens een prominente 
plaats innemen. 
 
Met name de gemeentelijke websites, 
zeker waar het digitale formulieren of 
invulpagina's betreft, moeten volledig 
beveiligd zijn. 
 
 
 
 

De financiën op orde 
 
Gedegen financieel beheer is een kenmerk 
van goed bestuur en een betrouwbare 
overheid. Het gaat immers over besteding 
van het door ons allen bijeengebrachte 
belastinggeld. 
 
Transparantie in de gemeentelijke financiën 
vindt D66 zeer belangrijk. Financiële 
kerngegevens dienen dan ook in het kader 
van open spending via de gemeentelijke 
website openbaar toegankelijk te zijn voor 
burgers en onderzoekers. 
 
D66 is realistisch in financiën, ook waar het 
bezuinigingen en daarmee 
samenhangende keuzes betreft. Tegenover 
de nodige bezuinigingen staan gerichte 
investeringen in wonen, werken, opleiding 
en kennis, duurzaamheid en kwaliteit van 
bestuur. 
 
D66 is er voor dat de gemeente Westland 
de baten en lasten van de 
gemeentebegroting in evenwicht houdt. De 
financiële problemen die samenhangen 
met de grondposities van de gemeente, 
zoals bij de Westlandse Zoom, moeten 
voortvarend aangepakt worden.  
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	Het is erg belangrijk om als overheid te investeren in goed onderwijs voor iedereen en de juiste ondersteuning te bieden aan hen die dat nodig hebben. D66 wil zich inzetten voor het creëren van randvoorwaarden voor optimale ontwikkelingskansen voor We...
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	In wisselwerking met het bedrijfsleven kunnen leerlingen in een vroeg stadium gekoppeld worden aan werkgevers. Dit werkt stimulerend, geeft baangarantie en zorgt voor passend en vraaggestuurd onderwijs.
	D66 vindt het belangrijk dat in het middelbaar onderwijs onderwerpen zoals seksuele diversiteit aan de orde komen. Tolerantie en respect voor anderen zijn basiswaarden in onze gemeente.
	Ruimte voor hoger onderwijs
	Voor het volgen van hoger onderwijs zijn studenten nu aangewezen op plaatsen buiten Westland. De Greenport Horti Campus, waarvoor een fysieke campus wordt gerealiseerd in Naaldwijk gaat opleidingen op MBO- en HBO-niveau aanbieden die aansluiten op het...
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	Studenten brengen een eigen dynamiek mee, die goed is voor onze gemeente. Studenten worden steeds creatiever en ondernemender. D66 wil dat stimuleren door het studenten gemakkelijker te maken ruimte te vinden voor hun startende bedrijf. In andere sted...
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