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Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze
werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in de gemeente Westland
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Nog steeds heeft de coronacrisis grote impact. Veel inwoners ervaren dagelijks beperkingen vanwege COVID-19.
Economisch vallen er grote klappen en de maatregelen laten sociale en psychologische sporen na, bij jong en oud. We
konden elkaar minder of niet ontmoeten, de polarisatie is toegenomen. In onze samenleving, in het Westland merken
we ook een afnemend vertrouwen in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal
klemgezet.
De ChristenUnie-SGP is zich hiervan bewust. We zien dat de manier waarop we met elkaar onze samenleving vormgeven
ter discussie staat. Gelukkig hebben we ook vaak gezien dat als het erop aankomt we in het Westland oog hebben voor
elkaar. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. We zijn ervan overtuigd dat
het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet alleen gaat om ‘ik’ maar
ook heel vaak om ‘wij’.
Ondanks grote financiële uitdagingen presenteren wij ons verkiezingsprogramma vol plannen voor de gemeente
Westland. Deze plannen laten zien dat de ChristenUnie-SGP wil bouwen aan een samenleving waarin er aandacht is voor
wat echt telt: investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van het Westland, in een
duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen inspireren door
de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende
boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor het
Westland.
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In dit verkiezingsprogramma leest u onze belangrijkste standpunten. Wilt u weten hoe we denken
over zaken die niet genoemd worden? Mail dan naar info@cusgpwestland.nl
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Even voorstellen:
voorstellen onze kandidaten
Fotografie: Joke van Geest

Ad van Harmelen
ad@cusgpwestland.nl
06 4164 8165
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Vanaf 2018 is Ad van Harmelen actief in de lokale politiek. Hij groeide
op in Den Haag en woont sinds 2008 in ‘s-Gravenzande. Tijdens zijn
werkzame leven was Ad projectmanager bij een scheepsbouwkundig
engineeringsbureau dat superjachten ontwerpt en maakt. Daarnaast
vervult Ad bestuurlijke functies bij kerkelijke en maatschappelijke
organisaties. Hij is getrouwd met Jannie en samen hebben ze drie kinderen
en negen kleinkinderen. Namens de SGP voert Ad bij de verkiezingen de
lijst voor de ChristenUnie-SGP aan. Rekening houdend met Gods Woord, de
Bijbel, wil Ad zich inzetten voor de Westlandse samenleving.

Bea Koen-Snijders
bea@cusgpwestland.nl
06 2550 8910

Bea Koen-Snijders groeide op in het Westland en woont in Monster. Zij rondde
een opleiding maatschappelijk werk af aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ze
werkte als maatschappelijk werker binnen de gezondheidszorg. Bea is getrouwd,
een dankbare moeder van vier kinderen en de trotse oma van 6 kleinkinderen. Al
een heel aantal jaren is zij actief binnen het bestuur van de ChristenUnie in het
Westland. Vanuit Bijbelse uitgangspunten wil zij politiek bedrijven. Voor haar is
belangrijk wat de profeet Micha in de Bijbel zegt: “Recht doen en trouw betrachten
en nederig de weg te gaan met uw God.” Vanuit een warme betrokkenheid op
mensen en met oog voor Gods schepping wil zij haar politieke werk doen.
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De gemeente:
gemeente dienstbaar en transparant

Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar
Zorg

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

Elk mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd.
Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, mee te doen, om te worden
beschermd en om zorg te krijgen als dat nodig is. Sterke gezinnen zijn belangrijke bouwstenen voor onze maatschappij.
Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Als christelijke partijen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en
ambtelijke cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. Wij vinden het daarom ook van belang Westlanders
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 Westlandse 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,
economie, wonen 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. Wat ons betreft mogen de lokale belastingen en tarieven
niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Daarbij moeten kwetsbare mensen waar nodig financieel ontzien worden.
Goed rentmeesterschap betekent ook zorg voor de schepping o.a. door aandacht voor duurzaamheid, klimaat en
energietransitie.

Pak digitale kansen
Digitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening mogelijk. Er zijn door de gemeente Westland al goede stappen
gezet en dat willen wij doorzetten. Digitale mogelijkheden dragen bij aan efficiëntie en vergroten de klantgerichtheid
richting burgers en bedrijven. Ook de Omgevingswet heeft in de uitvoering veel digitale aspecten. Daarom is het
belangrijk dat de gemeente zich hierop goed voorbereidt en investeert in de digitale vaardigheden van ambtenaren
en raadsleden. We willen dat de gemeente ook oog heeft voor senioren en digibeten en hen ondersteunt binnen deze
digitale wereld.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•
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Een overheid die rechtvaardig en transparant is
Ruimte en steun voor initiatieven van burgers
Een sluitend huishoudboekje is belangrijk
Digitale ondersteuning aan senioren en digibeten

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze Westlandse samenleving. Het is aan de gemeente om
vrijwilligerswerk te faciliteren en het aantal regels te beperken.

Zorg voor jongeren
Bij jongeren is hun gezondheid van invloed op hun prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een
punt van zorg is wel de enorme toename van de kosten voor jeugdhulp. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een
verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook onze samenleving aan. De ChristenUnie-SGP vindt dat de
gemeente moet investeren in voorlichting onder jongeren op het gebied van voeding, alcohol- en drugsgebruik en
het belang van voldoende beweging. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente hiervoor een lokaal preventieakkoord
ontwikkelt. Ook willen we dat de gemeente zorgt voor een eenvoudige toegang tot huisarts, scholen en het Sociaal Kern
Team (SKT) voor jongeren en hun ouders. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente denkt vanuit de zorgvraag van
inwoners, zich inzet voor maatwerk en voor het verminderen van bureaucratie.

Zorg voor senioren
Senioren verdienen aandacht en steun, zeker nu zij langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Eenzaamheid
wordt dan een steeds groter risico. De ChristenUnie-SGP wil dat senioren vanaf 80 jaar standaard een huisbezoek
krijgen vanuit het wijkteam of de welzijnsorganisatie, om zo verborgen problemen te signaleren. Het is belangrijk
dat voorzieningen met een sociale functie open blijven. Als dat nodig is, moet in overleg met de wijk, diaconieën en
verenigingen gekeken worden hoe dat kan gebeuren. En er moet actief ingezet worden op uitbreiding van het aantal
verpleeghuisbedden, omdat het aantal mensen met dementie aanzienlijk toeneemt in het Westland.

Mantelzorgers
Mantelzorgers verdienen stevige ondersteuning door de gemeente om overbelasting te voorkomen. Belangrijk is dat
de gemeente mensen die mantelzorger zijn op de beschikbare ondersteuning wijst, zoals dagbesteding en respijtzorg.
Er zijn mooie initiatieven ontwikkeld, maar wat de ChristenUnie-SGP betreft moet dit aanbod groter worden. Wij willen
specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers, die hun zorgtaken moeten combineren met school, werk of studie.

Zorg voor statushouders
De gemeente Westland heeft een wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders en als ChristenUnie-SGP
zijn we ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor kwetsbaar is. Opvang van statushouders en hulp bij hun integratie
is geen keuze maar een wettelijke en morele verplichting. Bij de huisvesting willen we dat rekening gehouden wordt
met een goede spreiding over de dorpen en wijken in het Westland. En we hechten eraan dat statushouders snel de taal
leren en zo snel mogelijk betaald werk, een opleiding of vrijwilligerswerk gaan doen. Patijnenburg is daarbij een logische
partner.
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Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar
Zorg

Onderwijs: ouders, gemeente en bedrijven samen
Onderwijs

Armoede in gezinnen tegengaan

Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Sterke, stabiele gezinnen en goede scholen zijn
belangrijke bouwstenen voor onze samenleving. De ChristenUnie-SGP wil de samenwerking tussen het gezin, de school
en de zorgpartners verder versterken.

We vinden het belangrijk dat er goede zorg is voor gezinnen in armoede. We willen daarbij dat beter gecommuniceerd
wordt dat de Stichting Leergeld en de Westlandpas daarvoor de aangewezen organisaties zijn. We willen dat een eigen
bijdrage voor zorg of ondersteuning daarbij nooit leidt tot zorgmijding.
Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk. Zo willen we ervoor zorgen dat
het overdragen van armoede van ouders op kinderen minder vaak voorkomt. 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, kerkelijke diaconieën en scholen. 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.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Ontwikkelen van lokaal preventieakkoord
Armoedeoverdracht van ouders op kinderen voorkomen
Regelmatig overleg met kerken
Zorg voor (kwestbare) jongeren en senioren

Onderwijs en opvoeding zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom moeten ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat
aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien in eigen familiekring en zich
ontwikkelen vanuit zijn of haar ontvangen talenten.

Passend onderwijs
Het is belangrijk dat de gaven en talenten van ieder kind tot bloei komen. Het is best een uitdaging om leerlingen die
extra zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs mee te laten doen en tegelijk passend onderwijs
te bieden. Daarbij is blijvende aandacht nodig voor de draagkracht van het onderwijzend personeel.
Voor sommige leerlingen is deelname aan het reguliere onderwijs geen realistisch perspectief. Een goede afstemming
tussen regulier en speciaal onderwijs vinden wij van groot belang. Kinderen van nieuwkomers moeten in de schakelklas
en in het vervolgonderwijs voldoende taalonderwijs krijgen. Dat zorgt ervoor dat ze na de schakelklas op een passend
niveau onderwijs kunnen volgen en niet vanwege taalbeperkingen ten onrechte op een lager niveau worden geplaatst.

Burgerschapsonderwijs
Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol om de jongeren kennis en respect bij te brengen over
de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De ChristenUnie-SGP vindt daarbij dat scholen de vrijheid moeten
hebben om vanuit hun eigen identiteit hieraan invulling te geven, zoals dat past bij de vrijheid van onderwijs.

Voorlichting rond alcohol, drugs en loverboys
Mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Ze zijn te waardevol om door drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun
vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Daarom zijn wij voorstander van preventieve voorlichting op middelbare
scholen over de verslavende en vernietigende werking van drugs, drank, gaming, roken en ‘snel geld’. De gemeente
moet ook stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digitale veiligheid, zodat jongeren sociale media goed
leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit. Scholen bepalen zelf vanuit welke visie en met welke
doelen zij lessen seksuele vorming geven. Belangrijk is dat jongeren weerbaar zijn tegen loverboys en andere vormen
van (seksueel) misbruik.

Huisvesting scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen. Omdat er veel nieuwe woningen worden
gebouwd, is het belangrijk dat in Westland tijdig geïnvesteerd wordt in nieuwe scholen of in uitbreiding van bestaande
scholen. Een gezond binnenklimaat, duurzaamheid en voldoende groen in en rond de school zijn belangrijk bij het
huisvesten van scholen. De gemeente moet scholen ook faciliteren om aanpassingen in hun huisvesting door te voeren
als zij – op basis van afspraken met het samenwerkingsverband – passend onderwijs willen realiseren.

8

9

Onderwijs: ouders, gemeente en bedrijven samen
Onderwijs

Natuur en duurzaamheid:
duurzaamheid zorg voor de schepping

Agrarisch onderwijs

Als mensen zijn we onderdeel van een prachtige schepping, waarvan het ontstaan in Gods handen ligt. De ChristenUnieSGP wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene duurzame
economie. Ecologische en sociale gerechtigheid moet de norm worden.

Het is belangrijk dat kennis over de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld
wordt. Daarom willen we dat de unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden
zich verder ontwikkelt; de gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.
Beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze Westlandse samenleving en economie. Het is een goede
ontwikkeling dat er in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs meer aandacht is voor het kweken van
vakmanschap. Ook de overgang tussen deze schoolsoorten moet verstevigd worden. Naast afstudeerrichtingen
binnen het MBO gericht op de glastuinbouw, zijn wij voorstander van samenwerking met het agrarisch onderwijs en
aanverwante sectoren op HBO-niveau.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Vrije onderwijskeuze voor ouders
Preventieve voorlichting rond alcohol, drugs en loverboys
Aandacht voor een gezond binnenklimaat op scholen
Uitbreiding agrarische afstudeerrichtingen MBO en HBO

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, onder andere door het isoleren van hun huis en door het
opwekken van duurzame energie. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven stimuleert door het verstrekken van
subsidies. Ondertussen moet de gemeente hier zelf ook aan werken, bijvoorbeeld door waar mogelijk zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen te leggen en een duurzaam inkoopbeleid.
Zorgen voor het milieu doen we samen. Daarom stimuleren we deelname in het Westland 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 glastuinbouw stimuleren we de overgang van fossiele naar
duurzame energie, of dat nu is met zonne-energie, aardwarmte of vergisting. Tot slot is het belangrijk dat de kwaliteit
van ons slootwater verbetert, er zijn nog teveel illegale lozingen, de handhaving hierop moet steviger.

Meer natuur
Het Westland is, door de ligging aan de kust, gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. De Westlandse
kustlijn is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tegelijk is het nodig de hoeveelheid groen en natuur
binnen onze gemeente uit te breiden. Bevolkingsgroei in onze regio is onvermijdelijk, daarbij zorgt meer natuur ook voor
een prettige leefomgeving en ruimte voor ontspanning. Door COVID-19 hebben we nog meer gemerkt hoe belangrijk
dat is. Ook in nieuw aan te leggen woonwijken moet ruimte en aandacht zijn voor groen, zodat kinderen daar ook veilig
kunnen spelen. De ChristenUnie-SGP wil natuur- en cultuureducatie voor kinderen stimuleren en financieel steunen. Zo
leren ze al jong hoe waardevol en kwetsbaar de natuur is.

Ruimte voor water
Meer en meer merken we hoe ons klimaat verandert. Dat er meer extreme buien zijn is daar een gevolg van. En ook is
het vaker erg warm en lang droog. Als we dat weten, is het niet handig om grote gebieden te verstenen: we moeten
rekening gaan houden met extremer weer. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt.
Daarvoor is goede samenwerking met de waterschappen nodig, duidelijk is dat er meer ruimte moet komen voor
waterberging. En het is belangrijk meer Westlanders te betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen
en stimuleren dat tuinen minder betegeld worden.
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Natuur en duurzaamheid:
duurzaamheid zorg voor de schepping

Wonen: samen goed leven
Wonen

>>

Afval scheiden
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. De bedoeling is dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per
persoon veroorzaken. Op dat vlak hebben we als Westlanders nog een lange weg te gaan, een eerste stap is dat we
ons restafval verlagen van 229 kilo per persoon per jaar in 2019 naar 170 kilo in 2022. Daarbij wil de ChristenUnie-SGP
mogelijk maken dat afval meer en meer als grondstof wordt gebruikt. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld,
kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Goede voorlichting vanuit de gemeente is hierbij
essentieel. En we willen dat kinderen hierbij betrokken worden via lesprogramma’s op scholen.

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Daarom willen we meer ruimte
geven aan alternatieve woonvormen en levensloopbestendige woningen. Ook is het belangrijk dat we onze kernen
aantrekkelijk houden, met een compact en levendig winkelaanbod.
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.

Ruimte voor jongeren
>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Meer natuur in het Westland realiseren
Stimuleren van duurzame glastuinbouw
Burgers betrekken bij het vergroten van onze waterbergingen
Per persoon minder restafval veroorzaken

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om
te voorkomen dat onnodig veel jongeren het Westland verlaten. Daarom willen wij ook dat de gemeente veel meer
ruimte geeft aan alternatieve woonvormen zoals tiny houses en woonboten. We willen ook dat er goed gekeken wordt
naar het hergebruik van leegstaande panden, zodat die waar mogelijk omgevormd worden tot woningen voor starters.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Prins Willem Alexanderschool in ’s-Gravenzande. Voor onder meer arbeidsmigranten
is het goed als er meer tijdelijke woningen worden gebouwd. Het is belangrijk dat via een anti-speculatiebeding, de
zelfbewoningsplicht en een doelgroepenverordening goedkope koopwoningen beschikbaar blijven voor wie ze bedoeld
zijn.
Voor (jong)volwassenen met een handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten er meer aangepaste
zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met woningcorporaties om samen oplossingen
te vinden voor deze maatschappelijke opgaven.

Ruimte voor senioren
Ook in onze gemeente neemt het aantal senioren toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare
woningen gebouwd worden. Daarbij is het belangrijk dat wij luisteren naar de wensen van senioren. Wij stimuleren het
bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. Ook zijn we een groot voorstander van
woonzorginitiatieven waarbij mensen elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen, zoals in een ‘knarrenhof’.
Voor senioren en anderen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke
ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften.
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Wonen: samen goed leven
Wonen

Werk en mobiliteit:
mobiliteit samen werken aan de toekomst

Levendige en toekomstbestendige kernen

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 voor iedereen.

Doordat steeds meer mensen online hun spullen kopen, veranderen onze winkelstraten. Wij zetten in op compacte
winkelgebieden met een herkenbaar en functioneel centrum, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij heeft
elke kern de winkels nodig die passen bij het aantal en het soort mensen dat daar in de buurt woont.
Laagdrempelige buurtvoorzieningen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van
eenzaamheid. Graag zien we daarom een ‘huis van de buurt’ in diverse kernen. Dit moet een ontmoetingsplek zijn met
gelegenheid voor een gesprek met een kopje koffie en waar een gemeentelijke balie, de bibliotheek en Vitis gevestigd
zijn. Deze samenwerking draagt bij aan een stevige sociale infrastructuur in de Westlandse samenleving.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Meer woningen voor jongeren en starters
Ruimte voor alternatieve woonvormen
Stimuleren van woonzorginitiatieven voor ouderen
Ontmoetingsplekken en compacte winkelgebieden in de kernen

De glastuinbouw 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 hen een goede
toekomst bieden, met aandacht voor het behoud van familiebedrijven. Het Westland staat internationaal bekend om
zijn innovatiekracht. Daardoor kan het Westland bijdragen aan de voedselvoorziening op wereldschaal. We willen
glastuinbouwbedrijven stimuleren verder te innoveren.
Het Westland is meer dan glastuinbouw, 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 ondernemerschap. Wij zetten ons in voor minder regels en meer kansen voor
ondernemers, vooral in het MKB. We zien de noodzaak van beperkte uitbreiding van bedrijfsterreinen en denken hierbij
aan mogelijk vrijkomende gronden in het Floragebied of aan gronden gelegen aan de grote verkeersaders.

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. Daarom willen we dat de
gemeente in overleg met het Rijk en de provincie kijkt hoe de ontsluiting van Westland en van de kernen verbeterd kan
worden.
Veiligheid op straat moet worden bevorderd door wegen 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
plekken waar veel ongevallen plaatsvinden 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’. We vinden het belangrijk dat er meer
gehandhaafd wordt op verkeersovertredingen.

Openbaar vervoer en de fiets
Tussen de elf kernen van het Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit
moet ook goed toegankelijk zijn voor senioren 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 snelbus-verbindingen tussen de kernen van het Westland en de omliggende steden.
De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en milieuvriendelijk. Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten
worden ingevuld en de afstelling van verkeersregelinstallaties verbeterd, zodat de wachttijd voor fietsers wordt beperkt.
Het aanleggen van zogenoemde snelfietspaden naar bijvoorbeeld Den Haag verdient prioriteit.
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Werk en mobiliteit:
mobiliteit samen werken aan de toekomst

Veiligheid: daar werken we samen aan!
Veiligheid

Ontwikkeling Floragebied

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.

Royal Flora Holland heeft duidelijk gemaakt dat er op hun terrein in Naaldwijk dingen gaan veranderen. In de toekomst
zullen zij minder ruimte nodig hebben. Tegelijk zijn er nu nog geen concrete plannen. De ChristenUnie-SGP vindt het
belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt naar de invulling van het veilinggebied en de omliggende gebieden. Graag zien
we dat het World Horti Center (WHC) zich kan door ontwikkelen en wellicht zijn er mogelijkheden voor de aanleg van
hoogwaardig openbaar vervoer.

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. Ondanks dat de zondagsrust steeds meer in het gedrang komt, blijven wij ons
waar mogelijk inzetten voor de zondag als collectief rustmoment.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Voor een sterke en innovatieve glastuinbouwsector
Minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB
Onveilige plekken op school-thuisroutes aanpakken
De zondag zoveel mogelijk als rustdag

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.

Meer wijkagenten
Veiligheid begint dichtbij huis, in de wijk. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent en BOA’s als
aanspreekpunt voor bewoners. Zij moeten zichtbaar, actief en betrokken zijn, zowel op straat als op sociale media. Wij
willen meer wijkagenten en BOA’s in het Westland. Samen met bewoners, jongerenwerkers en buurtpreventie kunnen we
onze wijken veiliger maken.
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.

Drugs en alcohol
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. Recreatief gebruik van lachgas moet verboden worden. Lachgas is niet onschuldig, maar veroorzaakt
gezondheidsschade, verkeersongelukken en overlast.
Alcoholmisbruik leidt niet alleen tot levensgevaarlijke verkeerssituaties, maar ook tot geweld, agressie en vandalisme.
De ChristenUnie-SGP Westland is voor een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik en een stevige aanpak
van alcoholmisbruik. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren. Dat
is belangrijk omdat alcoholgebruik op jonge leeftijd kan leiden tot ernstige hersenbeschadiging. De gemeente moet
hiervoor stevige afspraken maken met de horeca en andere betrokken ondernemers.

Feestweken en grootschalige evenementen
De feestweken in het Westland zijn in de wijde omtrek bekend. We vinden het belangrijk dat de feestweken een ‘dorpse’
sfeer houden. Als inwoners moeten we rekening houden met elkaar en de feesten niet laten ontsporen door overmatig
alcoholgebruik, geluidsoverlast en grootschaligheid.

Horeca
Wij zijn tegen verruiming van de openingstijden van de horecagelegenheden. Om overlast voor de bewoners in de
centra te beperken willen wij dat terrassen om 23:00 uur sluiten. Grootschalige commerciële evenementen met een
veiligheidsrisico krijgen alleen een vergunning als ze zelf voor de veiligheid zorgen. Als de inzet van politie noodzakelijk
is, wordt dit in rekening gebracht.
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Veiligheid: daar werken we samen aan!
Veiligheid

Sport, cultuur en recreatie:
recreatie beperkt steunen

Vuurwerk: wel het plezier, niet de schade

Sport, cultuur en recreatie zijn een verrijking voor het leven. Op het vlak van sport en cultuur willen we geen grootse
ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning van de initiatieven vanuit de Westlandse samenleving.
Voor recreatie in de natuur willen we meer ruimte.

Jaarlijks zorgt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor overlast en vernielingen. De schade aan
gemeentelijke eigendommen is hoog en kan in de meeste gevallen niet verhaald worden op de daders, vaak draait de
gemeente op voor de kosten. Ook hier moet de gemeente adequaat optreden. Wat ons betreft zorgen we ervoor dat
we wel het plezier van vuurwerk kunnen beleven, maar geen schade ervan ondervinden. We zijn daarom voorstander
van een vuurwerkverbod in alle dorpskernen, want daar ontstaat de meeste overlast en schade. En we zien graag dat er
professioneel georganiseerde vuurwerkshows komen, zodat er wel van vuurwerk genoten kan worden.

Ondermijning tegengaan
Ook in het Westland zijn er risico’s dat de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. We willen niet dat
criminelen onze samenleving beïnvloeden. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente alert is op ondermijning.
Allerlei vormen van criminaliteit kunnen bijdragen aan ondermijning, van arbeidsuitbuiting, zorgfraude en mensenhandel
tot hennepteelt. Wij vinden dat de gemeente moet optreden tegen ondermijning, ten bate van de veiligheid van de
inwoners. Ook zijn we er voorstander van dat er een anoniem meldpunt komt waar inwoners verdachte activiteiten
kunnen melden.

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•

Meer wijkagenten en BOA’s
Streng en duidelijk drugs- en alcoholbeleid
Professioneel georganiseerde vuurwerkshows
Handhavend optreden waar ondermijning dreigt

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 bij recreatieplekken, zoals voldoende parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen.
Voor ontspanning zijn ook de fietsverbindingen belangrijk, deze dienen zowel het recreatieverkeer als het woon- en
werkverkeer.
De ChristenUnie-SGP blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen en de doorvaarthoogte van
bruggen. De aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen.

Sport stimuleren
Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom moet de gemeente sport op school
stimuleren. Ook zien we graag dat bewegen voor senioren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, dit draagt ook bij
aan de bestrijding van eenzaamheid. Vanwege de positieve effecten van sporten verdienen sportclubs beperkte
steun, bijvoorbeeld door bijdragen aan goede accommodaties. Daarbij zet de ChristenUnie-SGP zich in voor een
accommodatiebeleid waardoor sportclubs en sportfaciliteiten elkaar versterken en niet beconcurreren. Aan grote,
kostbare of professionele sportambities wordt wat ons betreft geen steun gegeven.

Kerkenvisie
De rijksoverheid vraagt kerkelijke gemeenschappen om een visie te ontwikkelen op de toekomst van (herbestemming
van) kerkgebouwen. De ChristenUnie-SGP vindt dat het opstellen van zo’n visie hoort te gebeuren in dialoog tussen
gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Een kerk bepaalt vaak het dorpsgezicht, de nadruk moet
daarom niet liggen op het afstoten van een kerkgebouw maar op zinvol gebruik of hergebruik. Zo wordt voorkomen dat
kerken in verval raken of dat ze een bestemming krijgen die niet goed past bij het karakter van een kerk.

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

>> KORT EN PRAKTISCH
•
•
•
•
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Beperkte steun aan sportclubs, geen grootse ambities
Voortvarend opstellen van een kerkenvisie, in dialoog
Bij strand en groen bescheiden horeca en voldoende parkeerplekken
Aanleg van meer boothellingen
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Contact en colofon

Fractie ChristenUnie-SGP
info@cusgpwestland.nl

Postadres
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres
Verdilaan 7 (achteringang)
2671 VW Naaldwijk
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