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Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over 
de leerkracht op school en over de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons 
aan elkaar geeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen.

Wij willen niet alleen een overheid die betrouwbaar en zuinig is, maar ook een samenleving waarin mensen worden 
gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Daar zetten we 
ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie en SGP in het Westland.

Samen voor een leefbaar Westland 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. 
In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en over de overheid. Wij erkennen de Bijbel als Gods Woord en we 
hanteren de Drie formulieren van Enigheid als een belangrijk fundament voor ons politieke handelen. Daarom zorgen we 
voor kwetsbare mensen en daarom gaan we zorgvuldig om met de schepping.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God nodigt ons uit om in navolging 
van Jezus Christus hart te hebben voor mensen, met name voor hen die steun nodig hebben. Dit motiveert ons om 
verantwoordelijkheid te nemen, om ons in te zetten en om samen te werken aan een leefbaar Westland. 

Keetie van der Wel-Kuipers   Henk Doornekamp
Voorzitter ChristenUnie Westland   Voorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij Westland

www.cusgpwestland.nl

Deze verkiezingen gaan over samen leven
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Leen Snijders

leen@cusgpwestland.nl
06 22 52 76 60

 
 

Leen Snijders 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.

Even voorstellen: onze kandidaten 
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Willy de Zoete-
van der Hout

willy@cusgpwestland.nl
06 22 67 93 02

Willy de Zoete-van der Hout groeide op in Loosduinen en bleef daar wonen tot ze 
naar Poeldijk verhuisde. Naast een carrière in de zorg en het zorgonderwijs heeft 
ze zich altijd ingezet in de christelijke politiek, omdat ze er van overtuigd is dat 
Bijbelse uitgangspunten de beste basis zijn voor een gezonde samenleving. Willy 
was acht jaar lid van Provinciale Staten en is lid van het algemeen bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast is zij lid van het dagelijks bestuur 
van Ouderenbonden PCOB-Unie KBO en lid van de Bondsraad van de ANWB en de 
Consumentenbond.
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De gemeente: dienstbaar en transparant 

De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. De samenleving staat bij ons centraal. Daarom staan we een 
dienstbare gemeente Westland voor, met een bescheiden omvang, die de samenleving versterkt. Als goede rentmeesters 
zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje.

Als christenen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en ambtelijke 
cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. De transparantie van het nieuwe gemeentehuis staat hiervoor 
symbool. Ook vinden wij het belangrijk om burgers vroegtijdig te betrekken bij beleidskeuzes en grote ontwikkelingen. 
En we moeten voorkomen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven. Er moet ruimte zijn voor 
inwoners die initiatief nemen (bijvoorbeeld in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, de lokale 
economie en wijkbeheer.

Goed rentmeesterschap
Bij een christen hoort goed rentmeesterschap. We zorgen op een goede manier voor wat ons is toevertrouwd. Daarom 
moet het huishoudboekje van de gemeente kloppen, zonder al te grote afhankelijkheid van inkomsten uit rente of 
dividend. En wat ons betreft mogen de lokale belastingen en tarieven niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Daarbij 
moeten kwetsbare mensen daar waar nodig financieel ontzien worden. 

Pak digitale kansen
Digitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening mogelijk. Er zijn door de gemeente Westland al goede stappen 
gezet, zoals met de bereikbaarheid van de gemeente via WhatsApp. Wel vinden wij de gemeentelijke website 
onoverzichtelijk, deze moet zo snel mogelijk verbeterd worden.

Digitale mogelijkheden dragen bij aan efficiëntie en vergroten klantgerichtheid richting burgers en bedrijven. Ook de 
Omgevingswet heeft in de uitvoering veel digitale aspecten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente anticipeert op de 
invoering ervan en investeert in de scholing van ambtenaren en raadsleden op digitaal vlak.

KORT EN PRAKTISCH

• Een overheid die rechtvaardig en transparant is
• Ruimte en steun voor initiatieven van burgers
• Een sluitend huishoudboekje is belangrijk
• Een betere gemeentelijke website 

>>
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In onze Westlandse samenleving moet iedereen kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar 
geschonken zijn. Daarbij zijn sterke gezinnen belangrijke bouwstenen voor onze maatschappij. Niet alle zorg kan door de 
overheid gerealiseerd worden, waar het kan zorgen we daarom voor elkaar. En de overheid springt bij waar het nodig is. 
Bij deze zorg is samenwerking met allerlei maatschappelijke partners nodig, ook met de Westlandse kerken.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is één van de instrumenten om te voorzien in passende zorg. De ChristenUnie-
SGP wil dat het PGB mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Daarbij moeten zorgvragers ook 
identiteitsgebonden en andere noodzakelijke zorg kunnen inkopen, ook als deze niet gecontracteerd is. Zo kan de 
gemeente garanderen dat toegang tot zorg vanuit een christelijke identiteit mogelijk blijft.

Armoede in gezinnen tegengaan 
Bij de zorg voor gezinnen in armoede zijn het werk van de Stichting Leergeld en de WestlandPas stappen in de goede 
richting. De gemeente moet echter beter communiceren over deze mogelijkheden. Hierbij mag een eigen bijdrage 
voor zorg of ondersteuning nooit leiden tot zorgmijding. Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning 
ontvangen is belangrijk, zo willen we eraan bijdragen dat de armoede van ouders op kinderen voorkomen wordt. Daarbij 
heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners 
als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk en kerkelijke diaconieën. We vinden het 
belangrijk dat er structureel overleg is tussen de gemeente en de Westlandse kerken (vooral de diaconieën) om hen een 
volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen. 

Effectieve ondersteuning 
Gezinnen die te maken hebben met meerdere problemen zijn gebaat bij een aanpak waarin betrokken 
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken: één gezin, één plan, één coördinator. Daarbij willen we dat de gemeente 
Westland meer openstaat voor maatwerk bij het verstrekken of realiseren van zorgvoorzieningen. Denk hierbij aan het 
ondersteunen van tienermoeders of het realiseren van een zorgtuin in het glastuinbouwgebied.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Ook mantelzorgers en vrijwilligers verdienen stevige ondersteuning door de gemeente. De gemeente wijst mensen 
die mantelzorger zijn op de beschikbare ondersteuning. Daarbij moeten zeker jonge mantelzorgers optimaal worden 
ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en ook wat vrije tijd hebben.

Mensenhandel tegengaan
We vinden het ook belangrijk dat de gemeente alert is op mensenhandel. Ruim 85 procent van de slachtoffers van 
mensenhandel wordt uitgebuit in de seksindustrie (loverboys). Ook vindt soms economische uitbuiting plaats, onder 
andere in de land- en tuinbouw. En het komt voor dat mensen worden gedwongen deel te nemen aan criminele 
activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat in regioverband zorgcoördinatoren worden aangesteld die verantwoordelijk 
zijn voor de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel, conform het advies van de commissie Lenferink. 

Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar
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Zorg voor ouderen
Sport en bewegen voor ouderen moet een speerpunt zijn in het gemeentelijke sportbeleid. Ook wil de ChristenUnie-
SGP dat ouderen vanaf zeventig jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam of welzijnsorganisaties, om zo 
verborgen problemen - zoals eenzaamheid - op te sporen. Daarbij moet zingeving in de gesprekken met ouderen met 
een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp zijn. Zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van de deskundigheid 
van kerken en andere religieuze organisaties.

Ook moet de website van de gemeente ‘ouderenproof’ zijn. Hierbij is het belangrijk dat er per kern een actuele sociale 
kaart is, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is en verspreid wordt onder ouderen. Digitale vaardigheden zijn ook 
voor ouderen inmiddels onmisbaar, daarom is het belangrijk dat samen met Senior Web Westland cursussen worden 
aangeboden om ouderen waar nodig meer ‘digitaalvaardig’ te maken. Tot slot is het belangrijk dat voorzieningen met 
een sociale functie open kunnen blijven, waar nodig moet in overleg met de wijk, met diaconieën en verenigingen 
gekeken worden hoe dat gerealiseerd kan worden.

KORT EN PRAKTISCH

• Zorg met een christelijke identiteit moet toegankelijk blijven
• Armoedeoverdracht van ouders op kinderen voorkomen
• Regelmatig overleg met kerken
• Goede zorg voor ouderen

Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar
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Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Tegelijk spelen ook scholen een belangrijke rol, bijvoorbeeld 
met passend onderwijs en bij het voorkomen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Als er problemen zijn komt het 
aan op samenwerking tussen het gezin (dat staat centraal), de school en zorgpartners. De kans op goede oplossingen is 
dan groter. 

We pleiten voor nauwe contacten tussen het Sociaal Kern Team (SKT) en de scholen, zodat tijdig ingespeeld kan worden 
op complexe problemen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vinden dat de bijdrage van de gemeente aan 
het schoolmaatschappelijk werk moet worden uitgebreid. Leerkrachten kunnen dan meer tijd besteden aan het lesgeven 
en bijvoorbeeld experimenten rond passend onderwijs vormgeven. Het SKT werkt nu kerngewijs, terwijl het voortgezet 
onderwijs anders georganiseerd is: kinderen uit diverse kernen hebben op dezelfde school les. Het SKT moet daar 
rekening mee houden.

Preventieve voorlichting
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 voorstander van preventieve 
voorlichting op middelbare scholen over de verslavende werking van alcohol, gaming, tabak en drugs. Ook moet de 
gemeente stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digiveiligheid, zodat jongeren internet en social media 
goed leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit. Elke school bepaalt zelf vanuit welke visie en met 
welke doelen zij lessen seksuele vorming willen geven. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jongeren weerbaar zijn tegen 
loverboys en andere vormen van (seksueel) misbruik.

Agrarisch onderwijs
Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis 
ontwikkeld wordt. We zijn dan ook blij met het World Horti Center en de vestiging van het MBO Westland. Wij vinden 
belangrijk dat deze unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder 
ontwikkelt. De gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.

Huisvesting onderwijs
Er worden momenteel veel nieuwe woningen gebouwd, het is belangrijk dat in de omgeving nieuwe scholen gebouwd 
worden of dat scholen in de buurt kunnen uitbreiden. Ook moet de gemeente scholen faciliteren om aanpassingen in 
hun huisvesting door te voeren als zij – op basis van afspraken met het samenwerkingsverband – passend onderwijs 
willen realiseren. Wij vinden het belangrijk dat er bij nieuwe en bestaande schoolgebouwen aandacht is voor 
duurzaamheid, een goed binnenklimaat en voldoende groen in en rond de school.

KORT EN PRAKTISCH

• Samenwerking tussen Sociaal Kern Team en scholen verbeteren
• Preventie op middelbare scholen rond alcohol, drugs en loverboys
• Verdere ontwikkeling van het World Horti Center
• Voldoende schoolcapaciteit rond nieuwbouwprojecten

Onderwijs: ouders, gemeente en bedrijven samen 
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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 zelf haar verantwoordelijkheid. Er is in 
het Westland ook meer ruimte voor natuur nodig, zeker nu de bevolking groeit.

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, door energiebesparing, zonnepanelen en het scheiden van 
huisvuil. Wij willen dat de gemeente duurzame stappen sterker gaat ondersteunen met voorlichting en subsidies. 
Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid. En de 
ChristenUnie-SGP denkt hierbij ook aan het toepassen van groenblauwe daken en zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van ons slootwater verbetert, er zijn nog teveel illegale lozingen. De handhaving van de 
Wet Milieubeheer moet daarom steviger.

Ruimte voor natuur
Het Westland is, door de ligging aan de kust, gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. Wij willen 
dat zo houden en hebben daarom grote bedenkingen tegen strandhuisjes langs de kust van Monster en Ter Heijde. 
Omdat de hoeveelheid groen en natuur binnen onze gemeente beneden de maat is, willen wij dat er een groter groen 
hart in het Westland komt, bijvoorbeeld door op termijn het Prinsenbos en de Poelzone te verbinden. Daarbij moet er 
ook voldoende gelegenheid zijn om kinderen te laten spelen, het Klauterwoud in Vlaardingen kan daarbij als inspiratie 
dienen. Zeker voor gezinnen zonder achtertuin is dit erg belangrijk. Bij een groeiende bevolking zorgt meer natuur voor 
een goed woonklimaat. Ook meer bomen langs wegen dragen bij aan een groener Westland.

Ruimte voor water
Door klimaatverandering krijgen we ook in het Westland steeds meer te maken met wateroverlast. Er moet meer ruimte 
komen voor waterberging en we willen ook burgers betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen en te 
stimuleren dat tuinen minder betegeld worden.
 

Afval scheiden
Goed rentmeesterschap betekent ook dat we soms ons gedrag moeten veranderen. De overheid heeft de ambitie 
uitgesproken om in 2020 circa 75% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kilogram restafval over te houden. De 
ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente het bestuursakkoord rond het verbeteren van afvalscheiding huishoudelijk afval 
ondertekent. Dat heeft tot gevolg dat we concrete doelstellingen gaan formuleren en maatregelen ontwikkelen waarmee 
we de hoeveelheid restafval verminderen. Goede voorlichting vanuit de gemeente is essentieel om mensen ervan bewust 
te maken dat afval een grondstof is. Het is belangrijk ook kinderen hierbij te betrekken via lesprogramma’s op scholen. 

KORT EN PRAKTISCH

• Meer voorlichting en subsidies rond duurzaamheid
• Een groter groen hart rond het Prinsenbos
• Ondertekening bestuursakkoord over afvalscheiding

Natuur en duurzaamheid: zorgen voor de schepping 
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Werk is voor mensen van groot belang, zowel vanwege het inkomen als vanwege het sociale netwerk en de structuur 
die het brengt. Dat geldt ook voor mensen die tegen beperkingen aanlopen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet zich 
daarom inzetten voor passend werk.

De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met 
toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten 
een goede toekomst bieden. Dit is ook van internationaal belang, want het Westland kan veel bijdragen aan de 
voedselproblematiek op wereldschaal. Daarom moeten we haast maken met de modernisering en schaalvergroting van 
tuinbouwbedrijven. 

Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Wij zetten ons in voor minder regels en meer kansen 
voor ondernemers, vooral in het MKB. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom ondersteunt de 
ChristenUnie-SGP ondernemerschap maximaal. We denken hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting over crowdfunding en 
minder regelgeving voor kleine zelfstandigen.

Wij willen voorkomen dat er nieuwe bedrijventerreinen komen als er geen lange termijn oplossing is voor leegstand op 
oude bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen worden duurzaam – zo mogelijk zelfs klimaatneutraal – ingericht.

Steun bij het vinden van werk
Niet iedereen komt eenvoudig aan werk. Daar waar dat niet lukt is extra inzet van de gemeente gewenst. De gemeente 
(sociale dienst) en het UWV moeten daarbij één werkgeversbenadering hanteren om werkzoekenden aan een passende 
baan te helpen. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten 
voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. En 
zoekt – in samenwerking met het bedrijfsleven – naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken. Ook moet 
de gemeente zich extra inspannen om mensen met psychische klachten aan het werk te krijgen, dit kan desnoods ook 
vrijwilligerswerk zijn.
 
Wij vinden het belangrijk dat de Participatiewet niet leidt tot een eenzijdige focus op het verdienvermogen van mensen. 
Dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen deelnemen aan de samenleving is méér waard dan een bedrag 
aan loonkostensubsidie. Daarnaast kan ook de zorg voor kinderen een belangrijke bijdrage aan de samenleving zijn. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat alleengaanden met jonge kinderen vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht, 
zodat zij – als zij dat willen –voor de kinderen kunnen zorgen.

Zondag als rustdag 
Het leven is meer dan werken of consumeren. Rust is een geschenk aan mensen die druk zijn en voorbij dreigen te 
lopen aan zichzelf, aan anderen en aan God. Daarom pleiten we ervoor de zondag zoveel mogelijk als een collectief 
rustmoment te handhaven. Dit helpt ons allemaal om te rusten. Zondagsrust helpt kleine middenstanders ook om 
staande te blijven; we blijven ons daarom inzetten tegen gedwongen winkelopenstellingen op zondag.

Werken en vervoer: samen werken aan de toekomst 
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Verbetering wegennet
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om 
het Westland in en uit te komen. Dit geeft ergernis en zorgt voor economische schade. Eén punt vraagt daarbij in het 
bijzonder om aandacht: wat ons betreft wordt de aansluiting van de N211 op Rijksweg A4 (Harnaschknoop) nog eerder 
gerealiseerd dan in de vervroegde planning is voorzien. 

Verkeersveiligheid
Veiligheid op straat moet worden bevorderd door wegen duurzaam en veilig in te richten. Daarbij vinden wij het 
belangrijk dat er speciale aandacht is voor veilige school-thuisroutes. Ook is een goede registratie van ongevallen 
gewenst, zodat de zogenoemde ‘black spots’ in beeld komen en aangepakt kunnen worden. Ook moet samen met 
maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven gewerkt worden aan goed verkeersgedrag. De gemeente stimuleert 
dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF.

Openbaar vervoer en de fiets
Tussen de elf kernen van ons Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit 
moet ook goed toegankelijk zijn voor bejaarden en gehandicapten. Goede aansluiting op andere buslijnen, de tram en 
de trein is belangrijk. In de kernen moeten ook voldoende bushaltes aanwezig zijn om de loopafstanden te beperken. 
Daarbij willen wij meer vervoer op maat, met bijvoorbeeld een buurt- en belbus, zodat er niet onnodig lege bussen 
rondrijden. Wij zijn voorstander van een lightrail door het Westland.

De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en erg milieuvriendelijk. Ontbrekende schakels in het fietspadennet 
moeten worden ingevuld en de afstelling van verkeersregelinstallaties verbeterd, zodat de wachttijd voor fietsers wordt 
beperkt.

KORT EN PRAKTISCH

• Stimuleren van schaalvergroting van tuinbouwbedrijven
• De zondag zoveel mogelijk een rustdag
• Ontbrekende schakels in het Westlandse fietspadennet invullen 

Werken en vervoer: samen werken aan de toekomst 
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Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daarom zijn we voor meer ruimte 
voor tiny houses en levensloopbestendige woningen. Aantrekkelijke winkelkernen bevorderen het leefgenot.

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om 
te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. Wij willen dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan tiny houses. 
Deze zijn flexibel, betaalbaar en goed voor het milieu. De gemeente heeft een eerste aanzet hiertoe gegeven, maar dat 
gaat ons niet ver genoeg. Meer ruimte voor tiny houses is gewenst!

Ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen 
gebouwd worden. Wij stimuleren het bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. 
Dat is kostenefficiënt en prettig voor ouderen: alles dichtbij. Voor ouderen en anderen die minder mobiel zijn, worden 
de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast 
aan hun behoeften (comfortzones). Ook voor de groep jongvolwassenen met handicap of met een psychiatrische 
achtergrond moeten meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met 
woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven. 

Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van 
volgende generaties. Duurzaam bouwen – in eigen beheer of via gezamenlijke initiatieven – wil de ChristenUnie-SGP 
daarom stimuleren. 

Gezellige winkelkernen
De detailhandel verandert van aard en structuur, mede door de opkomst van online shopping. Hierop moet worden 
ingespeeld, met aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en voor de sociale veiligheid van winkelstraten (wonen 
boven winkels). De gemeente faciliteert dat in de kleine kernen verschillende functies (zoals detailhandel, bibliotheek en 
bankautomaat) gecombineerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk functies in zo’n kern aanwezig blijven en leegstand 
voorkomen wordt. Wij zetten in op compacte winkelcentra en staan daarom kritisch tegenover uitbreiding van het aantal 
winkelmeters. Snelle realisatie van de centrumplannen is nodig, omdat ook die plannen bijdragen aan de leefbaarheid en 
vitaliteit van de Westlandse kernen.

KORT EN PRAKTISCH

• Meer mogelijkheden voor tiny houses in het Westland
• Bouw woningen voor ouderen rond woon-zorg zones 
• Duurzaam bouwen is belangrijk
• Compacte winkelkernen, geen uitbreiding van winkelmeters

Wonen: samen goed leven
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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.

Als mensen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot ontwikkeling. Daarom kunnen wij geweld, overlast, vandalisme, 
inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. De gemeente is echter 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. Zij moeten 
zichtbaar, actief en betrokken zijn. Ook burgers moeten actief worden betrokken bij de veiligheid op straat, bijvoorbeeld 
via de Buurtpreventie en WhatsApp-groepen. Wij kunnen zo de ogen en oren van de politie vormen.
Daar waar mensen over de schreef gaan, moet de gemeente hard optreden. Diegenen die de openbare orde verstoren, 
moeten consequent aangepakt worden. Ook moeten de kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

Wiet en coffeeshops
Wat ons betreft hanteert de gemeente een streng drugsbeleid en worden coffeeshops niet toegestaan. Gebruik, 
handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden uitgebannen. De politie moet ook hard optreden tegen illegale 
hennepkwekerijen.

Wij zien een joint niet als een genotmiddel zoals koffie. Wel kunnen mensen baat hebben bij het gebruik van cannabisolie 
of ander medicinaal gebruik van wiet, en volwassenen doen dat voor eigen risico. Jongeren willen we echter beschermen 
tegen verslaving. Wiet kan voor mensen die er gevoelig voor zijn negatieve gevolgen hebben in hun welzijn en psyche.

Westlandse feestweken
De feestweken in het Westland zijn in de wijde omtrek bekend. Dat is prima om de kernen en het Westland te promoten. 
Wel vinden wij het belangrijk dat de feestweken een ‘dorpse’ sfeer houden. Als inwoners moeten we met elkaar 
rekening houden en de feesten niet laten ontsporen door overmatig alcoholgebruik, grootschaligheid en een teveel aan 
geluidsoverlast.Om rustmomenten te waarborgen zijn we ook tegen een verdere verruiming van de openingstijden van 
de horecagelegenheden. 

Vuurwerkvrije zones
Jaarlijks zorgt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor overlast en vernielingen. De schade aan 
gemeentelijke eigendommen is hoog en in de meeste gevallen kan deze niet verhaald worden op de daders. Vaak draait 
de gemeente op voor de kosten. Ook hier moet de gemeente adequaat optreden. Door het instellen van vuurwerkvrije 
zones in alle kernen willen wij voor kwetsbare groepen de overlast terugdringen.

KORT EN PRAKTISCH

• De wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt
• De feestweken kleinschalig en dorps
• Geen coffeeshops in het Westland
• Vuurwerkvrije zones in alle dorpskernen

Veiligheid: daar werken we samen aan
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Sport, cultuur en recreatie zijn een verrijking voor het leven. Op het vlak van sport en cultuur willen we echter geen 
grootse ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning van de initiatieven die er zijn binnen de 
Westlandse samenleving. Voor natuurrecreatie willen we meer ruimte.

Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom moet de gemeente sport op school 
stimuleren. Ook sportclubs verdienen om deze reden bescheiden steun, bijvoorbeeld doordat de gemeente bijdraagt 
aan goede accommodaties. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor een accommodatiebeleid waardoor sportclubs en 
sportfaciliteiten elkaar versterken en niet beconcurreren. Aan grote, kostbare sportambities geeft de ChristenUnie-SGP 
geen steun.

Bescherming monumenten
Het monumentenbeleid van de gemeente Westland wordt in samenwerking met de cultuurhistorische verenigingen 
vastgesteld. Dergelijke verenigingen worden door de gemeente gefaciliteerd, omdat deze meehelpen het eigen karakter 
van onze dorpskernen te behouden.

In 2013 is bezuinigd op allerlei sport-, cultuur- en muziekverenigingen. Ook De Naald is verzelfstandigd. Wij zien het 
inderdaad niet als een gemeentelijke taak om voor deze recreatie veel subsidie beschikbaar te stellen en steunen dit 
beleid. De kosten kunnen (grotendeels) opgebracht worden door de mensen die hiervan genieten.

Recreatie
Het strand is een belangrijke plek voor Westlanders om lekker uit te waaien en rust te vinden. Daar kunnen we van Gods 
schepping genieten. Hetzelfde geldt voor het weinige groen dat het Westland kent. Daarom zijn we voorstander van 
goede faciliteiten (zoals parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen) waar recreatie mogelijk is. Van huisjes 
op het strand zijn we geen voorstander.

Eerder noemden we al dat we ons sterk maken voor een groter groen hart in het Westland, bijvoorbeeld door het 
Prinsenbos en de Poelzone te verbinden. Ook wil de ChristenUnie-SGP natuur- en cultuureducatie voor kinderen 
stimuleren en financieel steunen.

Samenwerking met de gemeente Midden-Delfland is belangrijk bij recreatieve voorzieningen. En voor ontspannen 
vertier zijn ook de fietsverbindingen in het Westland belangrijk. Deze dienen zowel het recreatieverkeer als het woon- en 
werkverkeer.
De ChristenUnie-SGP blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen. De aanleg van vaar- en 
kanoroutes kan (mede)gefinancierd worden door private partijen. 

KORT EN PRAKTISCH

• Bescherming van het eigen karakter van de diverse dorpskernen
• Bescheiden steun aan sportclubs middels accommodaties
• Accommodatiebeleid dat elkaar versterkt en niet beconcurreert

Sport, cultuur en recreatie: bescheiden steunen
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