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Wilt u weten hoe we denken over zaken die niet genoemd worden? 

Mail dan naar info@cusgpwestland.nl. 
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Deze verkiezingen gaan over mensen 
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze 

buren, over de leerkracht op de school en ook over de wijkverpleegkundige. 

Deze verkiezingen gaan over ons en over onze manier van samenleven. 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen 

te leven en voor elkaar te zorgen. Wij geloven dat mensen méér zijn dan consumenten: het gaat in 

het leven om veel meer dan geld verdienen en spullen kopen. 

 

We willen niet alleen een overheid die goed op de centjes let, maar ook een samenleving waarin 

mensen ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. We willen een 

wereld waarin we naar elkaar omzien. Als ChristenUnie en SGP in het Westland zetten we ons daar 

voor in, met hart en ziel. 

Geef geloof een stem 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspi-

reren door de Bijbel. We erkennen de Bijbel als Gods Woord en hanteren de Drie formulieren van 

Enigheid als een belangrijk fundament om ons politieke handelen op te baseren. 

 

In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en over de overheid. Het gaat ook over wat 

mensen doen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg. Die weg gaan zal soms betekenen 

dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van 

de Bijbel spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden, Hij zorgt voor armen en doet recht. 

 

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst: God heeft mededogen 

met deze wereld. En Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus dit mededogen handen en 

voeten te geven. Dat motiveert ons verantwoordelijkheid te nemen, ons in te zetten en om samen te 

werken aan een betere samenleving. 

  

 

 

 

Keetie van der Wel - Kuipers    Henk Doornekamp 

Voorzitter ChristenUnie Westland   Voorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij Westland 

 

 

 

www.cusgpwestland.nl 

http://www.cusgpwestland.nl/
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Even voorstellen: onze kandidaten 
Uiteindelijk zijn het mensen die u gaan 

vertegenwoordigen. Daarom stellen we 

onze kandidaten graag aan u voor. 

Neem gerust contact met hen op. 

 
  

Leen Snijders 
Leen Snijders (1957) groeide op in het Westland en woont in 

Monster. Hij rondde een opleiding HTS Weg- en Waterbouw 

af en werkte in de wegenbouw. Op dit moment is hij directeur 

van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. Leen is 

getrouwd en blij met zijn kinderen en kleinkinderen. Vanaf 

1990 is hij actief in de lokale politiek. Namens de SGP voert 

Leen bij de verkiezingen de lijst voor de ChristenUnie-SGP 

aan. Vanuit Gods Woord en de tien geboden wil hij politiek 

bedrijven: “Niet in eigen kracht, maar alleen in Gods kracht.” 

leen@cusgpwestland.nl 

 

mailto:leen@cusgpwestland.nl
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Even voorstellen… 

dick@cusgpwestland.nl 

 

Dick de Heer 
Dick de Heer (1965) woont in Wateringen en is een expert op 

het gebied van archieven en (digitaal) informatiebeheer. Hij 

heeft bij diverse overheden gewerkt. Binnenkort gaat hij aan 

de slag als archiefinspecteur en informatie-auditor voor 

KBenP. Namens de ChristenUnie is Dick nummer twee op de 

kieslijst bij de komende verkiezingen. Hij is getrouwd, houdt 

van zingen en luistert graag naar muziek. Met een gelovig 

hart wil Dick zijn vaardigheden en kennis inzetten voor het 

Westland en haar inwoners. 

mailto:dick@cusgpwestland.nl
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De gemeente: dienstbaar en bescheiden 
De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. Daarom staan we 

een dienstbare gemeente Westland voor, met een bescheiden omvang. Als 

goede rentmeesters zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje. 

De samenleving staat bij ons centraal. De overheid is er om de Westlanders te dienen en de kracht 

van onze samenleving te versterken. ‘Minder overheid en meer samenleving’ is daarom onze wens. 

Goed rentmeesterschap 

Als christenen staan we voor goed rentmeesterschap. Daarom moet het huishoudboekje van de 

gemeente kloppen, zonder al te grote afhankelijkheid van inkomsten uit rente of dividend. En omdat 

zoveel mensen de crisis toch al voelen, mogen de lokale belastingen en tarieven niet meer stijgen 

dan het inflatieniveau. Waar nodig moet extra bezuinigd worden, ook als dat pijnlijk is. Alle opties 

zijn bespreekbaar, maar kwetsbare mensen moeten ontzien worden, want de zorg voor bijvoorbeeld 

eenzame ouderen of gehandicapten verdient prioriteit. Bij de bezuinigingen is een krimp van het 

aantal ambtenaren onontkoombaar (desnoods met gedwongen ontslagen), terwijl de inhuur van 

externen actief wordt verminderd. 

Een nieuw gemeentehuis 
Wat betreft het gemeentehuis is ons standpunt duidelijk: nieuwbouw is nodig, want op termijn kost 

het meer om alle losse, oude gebouwen in stand te houden. En nieuwbouw in één kern zorgt ook 

voor een efficiëntere gemeentelijke organisatie. Die 

nieuwbouw moet wel sober zijn: de jaarlijkse kosten 

mogen niet meer zijn dan € 3,7 miljoen. 

 

Pak digitale kansen 

Digitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening 

mogelijk. Er zijn al goede stappen gezet en dat willen we 

doorzetten. De gemeente moet voorop lopen qua 

digitale diensten, dat kan bijdragen aan de efficiëntie en 

dienstverlening. Als mensen een vergunning aanvragen, 

moet online te zien zijn wat de actuele status is. 

KORT & PRAKTISCH 
 Goed rentmeesterschap is ons uitgangs-

punt, daarom bezuinigen als dat nodig is 

 Bij bezuinigingen ontzien we kwetsbare 

groepen zoals ouderen en gehandicapten 

 Om te besparen moet het aantal ambte-

naren en ingezette externen krimpen 

 Een nieuw gemeentehuis is nodig, dat is 

goedkoper en efficiënter dan renovatie 
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Jeugd en gezin: meedoen met al je talenten 
Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of 

haar geschonken zijn. Sterke gezinnen en goede scholen zijn erg belangrijke 

bouwstenen voor onze samenleving en verdienen onze aandacht. 

Het doel van de ChristenUnie-SGP is dat kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen familiekring 

en we vinden het belangrijk dat ze hun door God gegeven talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn 

en blijven de ouders de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding. De gemeente Westland biedt zo 

nodig ondersteuning bij die opvoeding.  

Versterken van de eigen kracht 
Bij gezinnen met problemen vindt de ChristenUnie-SGP het belangrijk dat de ouders worden onder-

steund zonder dat alle verantwoordelijkheid direct door anderen wordt overgenomen. Daarom 

wordt met behulp van het sociale netwerk een plan van aanpak opgesteld, waarbij de eigen kracht 

van het gezin wordt versterkt. Dat vraagt van de professional een coachende houding. In elk gezin 

dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener het eerste aanspreekpunt 

en eindverantwoordelijk. Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat kinderen bij problemen uit 

hun eigen omgeving worden gehaald. 

 

Preventie is belangrijk om ergere problemen te voorkomen. De aanpak van The Family Factory 

- een netwerk van ouders - spreekt ons aan, omdat deze uitgaat van de eigen kracht van gezinnen. 

We zijn er voorstander van dat in het Westland soortgelijke gezinsnetwerken ontstaan. 

Ruimte voor eigen identiteit 

De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders om psychosociale of medische zorg te 

krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat 

toegang tot zorg vanuit een christelijke identiteit mogelijk blijft. 

Armoede in gezinnen tegengaan 

Met de ondersteuning van de Westlandse voedselbank zijn vele gezinnen in onze regio geholpen. 

Daarbij willen we de overgang van armoede van ouders op kinderen voorkomen. Daarom is er extra 

aandacht nodig voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen zodat ook die kinderen zich 

kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen doen aan schoolreizen en sport- of muziekbeoefening. 
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KORT & PRAKTISCH 
 Bij problemen gezinnen ondersteunen om 

hun eigen verantwoordelijkheid te nemen 

 Zorg met een christelijke identiteit moet 

toegankelijk blijven voor hulpvragers 

 Bij structurele armoede in gezinnen extra 

mogelijkheden aan de kinderen bieden 

 Preventie is nodig op middelbare scholen 

rond o.a. alcohol, drugs en loverboys  

Onderwijs en jeugdzorg 

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Tegelijk is de school een 

belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld rond passend 

onderwijs, jeugdzorg, de leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de stap naar de 

arbeidsmarkt. Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het 

onderwijsbeleid hoge prioriteit. Het streven moet zijn dat alle leerlingen hun school verlaten met een 

startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 

 

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de komende veranderingen in 

het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen 

voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren. We willen 

dat scholen en de gemeente er samen aan werken dat zo mogelijk voorkomen wordt dat kinderen 

worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere jeugdzorg of naar het speciaal onderwijs. 

Daarvoor is een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en op de rol van scholen daarin 

nodig, met een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Als we het gezin en de omgeving erbij 

betrekken en verantwoordelijkheid laten nemen, is de kans op goede oplossingen groter. 

 

De Centra voor Jeugd en Gezin willen we als ChristenUnie-SGP graag continueren. Deze centra zullen 

zich moeten doorontwikkelen tot netwerkorganisaties. Naast het signaleren van problemen en het 

geven van advies, heeft het centrum ook de taak om door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. 

Loverboys, drugs en alcohol 

Mensen zijn door God geschapen. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie 

zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Voor jongeren geldt dat des te meer. 

Daarom zijn we onder meer voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over 

loverboys, online criminaliteit en over de verslavende werking van alcohol, drugs en gaming. 

Agrarisch onderwijs 
Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat 

nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn voorstander van afstudeerrichtingen binnen het MBO 

gericht op de glastuinbouw. Daarnaast is samenwerking met het agrarisch onderwijs op HBO-niveau 

(Delft) en WO-niveau (Wageningen) belangrijk. De ontwikkeling van de Horticampus juichen wij toe, 

van hieruit kunnen in het Westland ook cursussen op HBO- en WO-niveau worden aangeboden. 

Jongerenwerk 
Door de bezuinigingen is er in het Westland minder 

mogelijk wat betreft het jongerenwerk. Daarom is het 

belangrijk dat het beperkte budget dat er wél is wordt 

ingezet voor jongeren met problemen. Toch verdienen 

niet alleen jongeren met problemen onze aandacht. 

Als er vanuit onze Westlandse samenleving goede 

initiatieven zijn die een positieve bijdrage leveren aan 

het jongerenwerk, willen we die van harte steunen, 

eventueel zelfs met bescheiden stimuleringssubsidies. 
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Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar 
Juist als christenen willen we mensen aanmoedigen om voor elkaar te zorgen. 

Nu de overheid niet anders kan dan bezuinigen, is dat extra actueel. Onze 

Westlandse samenleving is sterk en kan dat aan, als we samenwerken. 

De komende jaren krijgen gemeentes meer verantwoordelijkheid voor allerlei zorgtaken, omdat de 

landelijke overheid taken overdraagt (zoals de Jeugdzorg en AWBZ). We vinden het belangrijk dat dit 

goed verloopt: zo min mogelijk bureaucratie en geen mensen die tussen wal en schip belanden. Deze 

overheveling van taken biedt ook kansen om de zorg meer op maat te organiseren. We realiseren 

ons daarbij dat er door bezuinigingen minder mogelijk zal zijn. De pijn daarvan verhullen we niet. 

Tegelijk heeft onze Westlandse samenleving een grote kracht, samen redden we dat. 

Voor elkaar zorgen 

De gemeente moet mensen informeren, ruimte geven en aanmoedigen voor elkaar te zorgen. Eigen 

inzet mag verwacht worden en is nodig, ook omdat het zorgaanbod vanuit de WMO zal afnemen. De 

gemeente mag familie en vrienden vragen om te helpen. Zij weten vaak ook het beste wat er speelt 

en welke oplossingen kunnen werken. Hierbij is samenwerking met verenigingen, stichtingen, kerken 

en bedrijven erg belangrijk. Voor kwetsbare mensen die toch in de kou komen te staan, is het aan de 

gemeente om hen met anderen te verbinden en om desnoods zelf de noodzakelijke zorg te bieden. 

 

Doordat de arbeidsparticipatie stijgt, is het soms lastig om vrijwilligers te vinden en staat de 

mantelzorg onder druk. Beiden versterken onze samenleving echter enorm. Vrijwilligerswerk 

verdient daarom stevige ondersteuning door de gemeente, bijvoorbeeld door gratis verzekeringen of 

vrijstelling van gemeentelijke heffingen.  

Woningen voor ouderen bouwen 

In het Westland wonen steeds meer ouderen. Voor hen 

moeten passende, betaalbare woningen gebouwd 

worden. Die willen we laten bouwen rond woon-zorg-

zones in de verschillende kernen van het Westland. Dat 

is kostenefficiënt en prettig voor ouderen: alles dichtbij.  

KORT & PRAKTISCH 
 Bezuinigingen zijn helaas onvermijdelijk  

om de zorg betaalbaar te houden 

 Zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar zijn 

de basis, eigen inzet mag verwacht worden 

 Als mensen toch echt op zichzelf komen te 

staan, moet de gemeente bijspringen 
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Werken, wonen en vervoer: goed leven 
De bouw van betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen is 

belangrijk. Daarbij is goed vervoer onmisbaar, zowel met de auto als met het 

openbaar vervoer. De aanleg van ontsluitingswegen moet voortvarender. 

Nederland zit in een stevige recessie en ook in het Westland is dat voelbaar. Veel tuinders hebben 

het moeilijk en ook andere ondernemers zitten in zwaar weer. Tegelijk is het Westland tot ver buiten 

de landsgrenzen bekend om zijn innovatiekracht. Wij zetten ons in voor minder regels en meer 

kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. 

Tuinbouw en bedrijfsleven 

De tuinbouw en de bijbehorende toeleveranciers, handel, transport vormen de economische motor 

van het Westland, daarom moet deze keten op sterkte blijven. De ChristenUnie-SGP wil deze keten 

een goede toekomst bieden. Dit betekent ook dat er voldoende glasareaal beschikbaar moet zijn om 

aan de behoefte van de Westlandse tuinbouw te voldoen. Bij een afname van de huidige hectares 

voor kassen moet compensatie gevonden worden in de nabije omgeving. Hierover moet snel 

duidelijkheid komen. In de kernen willen we komen tot verdichting, om zo in de buitengebieden 

ruimte voor kassen te houden. 

 

Het Westland is meer dan tuinbouw, er werken veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en 

er is enige industrie. Deze bedrijven leveren toegevoegde waarde, niet alleen voor het bedrijfsleven 

zelf, maar ook voor onze samenleving: werkgelegenheid, handel, recreatie en innovatie. Gezonde 

bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom ondersteunt de ChristenUnie-SGP ondernemer-

schap maximaal. Daarbij hoort een goede bereikbaarheid en een professionele dienstverlening door 

de overheid. 

Zondag als rustdag 

Het leven is meer dan consumeren. Rust is een geschenk aan mensen die druk zijn en voorbij dreigen 

te lopen aan zichzelf, aan anderen en aan God. Naast het principiële argument maakt een ruimere 

openstelling het de kleine middenstanders, die het Westland smaak geven, nog lastiger om staande 

te blijven. In overleg met de winkeliers blijven we ons daarom inzetten voor een zo beperkt mogelijk 

aantal koopzondagen, ook nu de Verordening Winkeltijdenwet is vastgesteld. 
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Betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen 

Veel jongeren en jonge gezinnen in het Westland hebben moeite met het vinden van een huis. De 

bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat zij het Westland moeten verlaten. Hier 

ligt een rol voor woningcorporaties, zowel in de huur- als in de koopmarkt. Met startersleningen en 

erfpachtconstructies wil de ChristenUnie-SGP de woningmarkt toegankelijk maken. Dat heeft ook 

een positief effect op de doorstroming in de rest van de woningmarkt. In het hoofdstuk over de zorg 

noemden we al de noodzaak om voor ouderen passende en betaalbare woningen te bouwen. 

 

Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk 

als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten 

bate van volgende generaties. Het duurzaam bouwen 

van klimaatneutrale woningen willen we daarom 

stimuleren. En omdat in de visie van de ChristenUnie-

SGP de samenleving centraal staat, scheppen we 

ruimte voor het bouwen in eigen beheer en gezam-

enlijke wooninitiatieven. 

 

Om fijn te kunnen wonen is een centrum met passende voorzieningen belangrijk. Elke kern kent 

daarbij z’n eigen behoefte qua winkels. De realisatie van verschillende centrumplannen laat tot nu 

toe te lang op zich wachten. Samen met ondernemers uit de detailhandel wil de ChristenUnie-SGP 

vorm geven aan aantrekkelijke winkelgebieden. Snellere realisatie van de centrumplannen is nodig, 

dat draagt ook bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Westlandse dorpen. 

Verbetering wegennet 
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. De 

afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de verbetering van de infrastructuur. Toch blijken deze 

verbeteringen niet voldoende te zijn: elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. 

Dat geeft ergernissen en zorgt voor economische schade. Daarom zal de gemeente in overleg met 

rijk en provincie moeten kijken hoe de ontsluiting van Westland en van de kernen verder verbeterd 

kan worden. 

 

De realisatie van het 3-in-1-project moet met meer vaart worden aangepakt. Het huidige trage 

tempo is schadelijk voor het Westland. Ook verdere verbreding en uitbreiding van wegen is nodig. De 

aansluiting van de Langebroekweg op de kruising in de Veilingroute maakt een snelle aanleg van de 

Oostelijke randweg bij De Lier noodzakelijk. De Blankenburg-tunnel is voor het Westland de enige 

aanvaardbare optie voor een tweede noord-zuidverbinding in de regio. 

 

Op de provinciale wegen tussen en langs de kernen moet de snelheid maximaal 60 km/uur zijn, dat 

helpt het aantal verkeersongevallen terug te brengen. Op uitvalswegen is 80 km/uur passend. 

  



 12 

 

Geen betaald parkeren 

De ChristenUnie-SGP is tegen betaald parkeren, zeker als het een melkkoe voor de gemeente wordt. 

Daarbij moet de hoogte van parkeerboetes worden verlaagd, deze zijn te hoog in relatie tot het 

‘vergrijp’. Het gebruik van deelauto’s moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door de inrichting van 

specifieke parkeerplaatsen. Dergelijke initiatieven zijn beter voor het milieu dan regulier autogebruik. 

Openbaar vervoer en de fiets 

Tussen de elf kernen van ons Westland is een goed gestructureerd, functionerend en betaalbaar 

openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit moet ook goed toegankelijk zijn voor bejaarden en 

gehandicapten. De aansluitingen op andere buslijnen, de tram en de trein moet goed zijn. In de 

kernen moeten daarbij voldoende bushaltes aanwezig zijn, zodat de loopafstanden beperkt zijn. 

Verder is het belangrijk rekening te houden met de ontsluiting van nieuwe woonwijken en 

bedrijventerreinen. 

 

De fiets is een belangrijk vervoersmiddel, zeker voor de 

vele scholieren die dagelijks fietsen naar hun opleiding. 

En fietsen is het meest milieuvriendelijk. Daarom is het 

van groot belang dat er goede en veilige fietsroutes 

zijn, waarbij ook nieuwbouwwijken goed aangesloten 

moeten zijn op de fietsverbindingen tussen de kernen. 

KORT & PRAKTISCH 
 Meer betaalbare woningen voor jongeren 

en jonge gezinnen laten bouwen 

 Ruimte houden voor de tuinbouw, onder 

andere door verdichting in de kernen 

 De zondag willen we zoveel mogelijk een 

rustdag laten zijn, dus geen winkels open 

 Investeringen in het wegennet om opstop-

pingen tot het verleden te laten behoren 

 Fietsen is gezond en milieuvriendelijk, 

daarom investeren in goede fietspaden 



 13 

 

Veiligheid: daar werken we samen aan 
Ook wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de 

samenleving centraal. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het 

optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en hard als het moet. 

Het zorgen voor veiligheid is één van de hoofdtaken van de gemeente. Als mensen zich niet veilig 

voelen, komen mensen niet tot ontwikkeling en belanden we in een negatieve spiraal waarbij 

mensen allen gericht zijn op het zelf overleven. Daarom kunnen we geweld, overlast, vandalisme, 

inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. Tegelijk willen we oog hebben voor 

de eigen verantwoordelijkheid van mensen, denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie. 

 

De gemeente is niet de enige die een veilig gevoel mogelijk maakt, iedereen heeft een rol. Dat geldt 

voor bewoners, winkeliers, scholen, jeugdzorg, verslavingszorg, politie en woningcorporaties. De 

ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor bewoners in de wijk. En 

burgers moeten actief worden betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis, zoals 

bijvoorbeeld bij de Buurtpreventie. Burgers kunnen zo de ogen en oren van de politie vormen. 

Wiet en coffeeshops uitbannen 

Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden uitgebannen. We zijn tegen coffee-

shops in het Westland en de politie moet tegen illegale hennepkwekerijen hard optreden. Overmatig 

alcoholgebruik moet worden tegengegaan. Dat alles is van groot belang voor de gezondheid van 

iedereen en in het bijzonder voor die van jongeren. 

Kosten verhalen op daders 

Daar waar mensen over de schreef gaan, treedt de 

gemeente hard op. Diegenen die de openbare orde 

verstoren, moeten consequent aangepakt worden. Ook 

moeten de kosten van vandalisme worden verhaald op 

daders. Vanwege het succes van het weekend-

arrangement moet gekeken worden of een bredere 

toepassing mogelijk is.  

KORT & PRAKTISCH 
 De wijkagent als toegankelijk aanspreek-

punt voor burgers moet blijven 

 Voor veiligheid zorgen we samen, daarom 

ondersteuning voor de Buurtpreventie 

 Geen coffeeshops in het Westland en actief 

(blijven) optreden tegen wietteelt 

 De kosten van vandalisme worden zoveel 

mogelijk op de daders verhaald 
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Milieu en natuur: zorg voor de schepping 
De aarde hebben we van God gekregen en we moeten er zuinig op zijn. 

Daarom stimuleren we mensen om duurzame energie op te wekken en hun 

afval te scheiden. De gemeente neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid. 

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, bijvoorbeeld door het opwekken van 

duurzame energie en het scheiden van huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven 

stimuleert. Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben om hieraan te werken, 

bijvoorbeeld met een duurzaam inkoopbeleid en door de bouw van een energiezuinig gemeentehuis. 

 

Zorgen voor het milieu doen we samen, daarom stimuleren we deelname aan landelijke dagen rond 

zwerfvuil en compost. Bedrijven en winkeliers hebben ook een rol, bijvoorbeeld door het gebruik van 

gesloten toegangsdeuren om energie te besparen. Ook in de tuinbouw stimuleren we de overgang 

van fossiele naar duurzame energie, of dat nu is met zonne-energie, aardwarmte of vergisting. 

Meer natuur 

Hoewel het Westland is gezegend door de ligging aan de kust – met een mooi strand en wat duinen – 

is de hoeveelheid groen en natuur binnen de gemeente onder de maat. We willen daarom meer 

ruimte voor groen en natuur. Natuur is belangrijk om ons te kunnen verwonderen over de Schepper 

en als een plek waar jong en oud kan ontspannen. Natuur is ook positief voor onze gezondheid. 

Samen zorgen voor openbaar groen 
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente groene perkjes in de wijken, 

maar dat kan ook door bewoners gebeuren. Dan kan de kwaliteit van het groen hoger blijven en het 

versterkt de sociale samenhang in wijken. 

Ruimte voor de natuur 

We willen werken aan het maken van robuuste groene 

en blauwe verbindingen, die aansluiten op de 

provinciale ecologische hoofdstructuur. Vanwege de 

beperkte ruimte willen we zoveel mogelijk zoeken naar 

manieren om groen en natuur te combineren met 

andere functies, zoals waterberging en recreatie.  

KORT & PRAKTISCH 
 Het gemeentehuis moet energiezuinig en 

de gemeente koopt zelf ook duurzaam in 

 Meer ruimte voor groen en natuur in het 

Westland is hard nodig 

 Samen zorgen voor openbaar groen zorgt 

voor besparingen en sociale samenhang 
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Sport en cultuur: bescheiden steunen 
Sport en cultuur zijn een verrijking voor het leven. Daarbij willen we echter 

geen grootse ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning 

van de initiatieven die er zijn binnen onze Westlandse samenleving. 

Sport en cultuur dragen bij aan een goede balans tussen in- en ontspanning en ze verrijken het leven, 

bijvoorbeeld doordat sport zorgt voor onderlinge betrokkenheid tussen mensen én voor gezondheid. 

Kunst kan ons de ogen openen, zowel voor wat goed en mooi is als voor wat lijdt of bedreigd wordt. 

Zo heeft cultuur een belangrijke rol bij zingeving en bij overdracht van waarden. 

Jeugd en sport 

Op bescheiden wijze kan de gemeente sportverenigingen ondersteunen, maar de verantwoordelijk-

heid ligt eerst en vooral bij verenigingen zelf, ook wat betreft hun faciliteiten. Als de gemeente 

ondersteunt, moet zich dat allereerst richten op die sportverenigingen die een actief jeugdbeleid 

voeren en jongeren helpen bij een gezonde levensstijl in de strijd tegen overgewicht.  

 

Gezien de beperkte ruimte in het Westland en de kosten willen we het aantal sportparken niet 

verder uitbreiden. Door bestaande voorzieningen geschikt te maken voor intensiever gebruik is nog 

wel groei mogelijk. Wat betreft het faciliteren van topsport stelt de gemeente zich passief op. 

Bescherming monumenten 

Gebouwen met een historische waarde moeten gekoesterd worden, want deze zijn schaars in het 

Westland. Daarvoor in aanmerking komende gebouwen en objecten moeten daarom zo snel 

mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst worden 

geplaatst, zodat voorkomen kan worden dat deze 

gesloopt worden. 

  
KORT & PRAKTISCH 

 Ondersteuning voor sportverenigingen met 

een actief jeugdbeleid rond gezondheid 

 Geen investeringen in meer sportparken 

of topsport in de gemeente Westland 

 Bescherming voor de schaarse gebouwen 

met historische waarde in het Westland 
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Contact en colofon 
 

Fractie ChristenUnie-SGP 

info@cusgpwestland.nl 

 

Postadres 

  Postbus 150 

  2670 AD Naaldwijk 

 

Bezoekadres 

  Stokdijkkade 2 (achteringang aan de Verdilaan) 

  2671 GW Naaldwijk 

 

 

 

www.cusgpwestland.nl 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP 

Gemeente Westland, raadsperiode 2014 – 2018 

19 december 2013, definitief 

 

Inhoudelijke voorbereiding: Koos Koolstra 
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