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Werken 
 

Uitgangspunt van PvdA Westland is dat iedereen zijn of haar eigen geld kan verdienen met eerlijk werk. 

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot 

bestaanszekerheid, persoonlijke ontwikkeling, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. 

Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Met 

werk en het geld dat wij verdienen dragen wij bij aan de maatschappij, de economie en betalen wij 

belasting voor collectieve voorzieningen zoals infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Wanneer 

iemand een uitkering aanvraagt bij de gemeente omdat geen betaalde baan voorhanden is maar de 

betreffende persoon wel in staat is om te werken, wil PvdA Westland dat de gemeente zich maximaal 

inspant om ervoor te zorgen dat de uitkering tijdelijk is.  

PvdA Westland wil dat de gemeente investeert in re-integratie door bemiddeling, sollicitatietraining, 

omscholing en bijscholing bv. op taal. 

Ook kan de ontvanger van de uitkering de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen door actief te zijn in de 

maatschappij door bv. vrijwilligerswerk. Minder mensen een uitkering betekent dat meer mensen, 

waaronder jongeren, weer mee gaan doen in de maatschappij. Zij krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen 

en op fatsoenlijk inkomen.  

PvdA Westland wil dat de gemeente mensen die nu al jarenlang een uitkering krijgen opzoekt en met 

hen aan de slag gaat. Binnen deze groep moeten 50+ers speciale aandacht krijgen om weer aan het 

werk te komen. 

Mensen die niet in staat zijn om op eigen kracht (voldoende) betaald werk kunnen doen doordat zij een 

lichamelijke of verstandelijke beperking hebben moeten geholpen en gestimuleerd om samen met 

anderen een nuttige en leuke dagbesteding te hebben. Dit kan in de vorm van een beschutte werkplek 

(WSW en Wajong) of via ontmoeten, sport en spel. 

PvdA Westland wil dat mensen met beschutte werkplekken een aanvulling van de gemeente of 

werkgever blijven krijgen tot Cao-niveau. Wij willen dat mensen die niet kunnen werken voldoende 

inkomen hebben zonder dat daar een tegenprestatie voor moet worden geleverd.  

Westland biedt veel werkgelegenheid op verschillende niveaus. Westland als koploper in glastuinbouw 

met daarnaast een stevig en florerend MKB-klimaat. PvdA Westland wil dat vasthouden en waar mogelijk 

verder uitbreiden. De tuinbouw blijft belangrijk binnen Westland. Herstructurering en groei door 

internationale relaties zijn belangrijk voor het voortbestaan van de tuinbouw. Waar vroeger de nadruk op 

productie lag ligt nu de nadruk op export van kennis (Feeding the World).  

Wij willen stimuleringsregelingen voor innovatieve ondernemingen en aantrekkelijke 

bedrijventerreinen. 



 

 

Inkomen 
 

Er zijn mensen die hard werken maar niet genoeg verdienen om rond te kunnen komen en hun vaste 

lasten te kunnen betalen. Zij raken steeds dieper in de problemen en kosten de gemeenschap uiteindelijk 

veel geld. PvdA Westland wil blijvend investeren in het bestrijden van deze armoede.  

De PvdA wil dat de gemeente eerder hulp biedt door, waar nodig schulden kwijtschelden en mensen 

actief begeleiden bij het gezond maken van hun uitgavenpatroon en boekhouding.  

Voorkomen is beter dan genezen, en ook een stuk goedkoper. Dit vraagt een investering op korte termijn 

omdat veel mensen lange tijd aan hun lot zijn overgelaten of door een te streng regime en bij gebrek aan 

betaalbare woningen steeds grotere schulden hebben opgebouwd.  

Wij willen dat de gemeente samenwerkt met partners, zoals woningcorporaties, energieleveranciers, 

zorgverzekeraars en de voedselbank om deze mensen in beeld te krijgen.  

PvdA Westland vindt het onacceptabel dat kinderen de dupe worden van de financiële situatie van de 

ouders. Ouders moeten altijd in de gelegenheid zijn een verjaardagscadeautje, een schoolreisje of een 

sportabonnement voor hun kinderen te kopen.  

Daarvoor wil de PvdA het Kindpakket waar mogelijk uitbreiden. Ook op de middelbare scholen moet 

aandacht worden besteed aan verstandig omgaan met geld en het belang van betaald werk. 

De afgelopen jaren heeft PvdA Westland bereikt dat de minimaregelingen zijn uitgebreid en nu ook 

beschikbaar zijn voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Helaas worden deze 

regelingen nog onvoldoende gebruikt. Onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) wijst uit dat de 

regelingen onbekend zijn.  

PvdA Westland wil een actieve campagne starten om mensen voor te lichten en ook aan te moedigen 

om van de regelingen gebruik te maken.  

Op de lange termijn zal dit preventieve en proactieve beleid er voor zorgen dat veel minder mensen in 

armoede leven. Wanneer mensen meer geld te besteden hebben, stimuleren zij de plaatselijke economie, 

doen ze minder vaak een beroep op de gemeente en leveren zij dus geld op in plaats van geld te kosten. 

Nog belangrijker is dat mensen weer blij kunnen zijn en dat hun kinderen opgroeien  in een onbezorgd 

gezin. 

 

  



 

Wonen 
 

PvdA Westland streeft naar diversiteit in de dorpen en een goede woonomgeving. Dit betekent huizen 

voor alle inkomensklassen in een veilige groene omgeving. Rond deze woningen moeten mogelijkheden 

zijn om te wandelen in ecologische zones en met andere recreatieve mogelijkheden. 

Wij willen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor onder andere toetreders op de woningmarkt, 

mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders. Dit betekent 

dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn, 

zowel sociale huur als vrije sector huur en betaalbare koopwoningen. Iedereen dient goed te kunnen 

wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen 

Daarvoor wil PvdA Westland meer levensbestendige, goedkope woningen en meer midden-huur (€ 750 

- € 950) woningen laten bouwen.  

Daarbij moet er ruimte zijn voor experimentele vormen van woningbouw zoals woon- en leefgroepen. Wij 

bouwen in bestaande dorpen en niet in de (potentieel groene) gebieden tussen de kernen in. 

Transformatie van leegstaande panden zoals schoolgebouwen en de lege gemeentehuizen in Wateringen, 

's-Gravenzande en Monster, heeft hierbij voorrang.  

Wij willen hier versneld kleinere (tijdelijke) woningen in om de wachtlijsten weg te werken en de 

woningnood terug te dringen. Deze woningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen en niet 

voorbehouden aan specifieke doelgroepen. 

PvdA Westland bewaakt dat in onze gemeente  op termijn voldoende sociale huurwoningen worden 

bijgebouwd, minimaal 1.500 zoals met de woningcorporaties is afgesproken. Wij zien de grondprijs als 

een sturingsinstrument voor de ontwikkeling van woningbouw in onze gemeente die ingezet kan worden 

om de door ons gewenste woningbouw te stimuleren. 

Wij willen een verkoopverbod op sociale woningen vastleggen in aanvullende prestatieafspraken met 

de corporaties zolang er geen vervangende nieuwbouw in dezelfde huurklasse is gerealiseerd.  

Woningen moeten zo snel mogelijk energieneutraal worden. Nieuwe woningen aardgasvrij en bestaande  

woningen binnen tien jaar goed geïsoleerd en van het gas af. Voor alle sociale huurwoningen moet dit 

zonder dat de huren stijgen. Bestaande sociale huurwoningen willen wij zoveel mogelijk levensloop 

geschikt laten maken. Ook achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. 

De PvdA vindt dat de gemeente bindende afspraken moet maken met de corporaties over onderhoud, 

energieneutraal en aardgasloos maken zonder huurverhogingen. Zelf neemt de gemeente hierin het 

voortouw in afspraken met projectontwikkelaars. 

  



 

Veiligheid 
 

In een rijk en ontwikkeld land als Nederland zou iedereen zich veilig moeten kunnen voelen. Veiligheid is 

een breed en vaak ook subjectief begrip. PvdA Westland wil bevorderen dat mensen veilig zijn en zich ook 

veilig voelen. Dat begint voor ons achter de voordeur, omdat je thuis de veiligste plek zou moeten zijn. 

Een veilig thuis is voor iedereen essentieel, en in het bijzonder voor kinderen.  

PvdA Westland wil een campagne om het taboe rond huiselijk geweld te verminderen.  

Het Sociaal KernTeam (SKT) zal in samenwerking met sociale partners zoals artsen, scholen en politie een 

actief beleid moeten voeren om kindermishandeling en -verwaarlozing tegen te gaan.  

Wij willen dat ook wanneer het regionale Veilig Thuis zijn handen van een gezin aftrekt, het  

Westlandse SKT betrokken blijft om vast te stellen dat het inderdaad goed gaat met het gezin en in het 

bijzonder met de kinderen.  

Veiligheid rondom het huis is ook van groot belang. Daarbij bewaakt de burgemeester de openbare orde 

als centrale coördinator tussen alle diensten. 

PvdA Westland wil dat straten veilig zijn door onoverzichtelijke situaties aan te pakken door 

bijvoorbeeld het snoeien van struiken en door goede verlichting om het gevoel van onveiligheidte 

verminderen en inbrekers af te schrikken.  

PvdA Westland wil dat alle speeltuintjes veilig zijn en goed onderhouden.  

Wij willen omheiningen plaatsen om speeltuintjes en speelweides die dicht bij de weg liggen en 

doornstruiken vervangen door kindvriendelijker planten. 

Ook jongeren die te oud zijn voor de speeltuin hebben een veilige plek nodig waar ze met vrienden en 

vriendinnen tijd kunnen doorbrengen. Te vaak wordt dit door volwassenen bestempeld als ongewenst 

gedrag. In de buitenlucht staan of zitten kletsen met je vrienden is volgens PvdA Westland juist leuk en 

gezond.  

Hiervoor willen wij meer (overdekte) hangplekken inrichten waarop toezicht wordt gehouden door 

buurtpreventie en BOA’s om problemen te voorkomen. 

Ook de verkeersveiligheid is belangrijk. Door meer en sneller openbaar vervoer neemt de verkeersdruk af 

en wordt de doorstroming bevorderd. Om de centra te ontlasten van grote vrachtwagens zijn 

distributiecentra wenselijk. Naast de door PvdA Westland voorgestelde veilige school-thuisroutes is het 

nu zaak om ook het fietsen veiliger te maken.  

De PvdA pleit voor vrij liggende fietspaden langs alle grote en doorgaande wegen, ook binnen de 

kernen en voor tram of lightrail verbindingen met Den Haag en Rotterdam. 



 

 

Veiligheid heeft ook te maken met overlast door in weekenden en tijdens evenementen. Hierbij spelen 

alcohol en in mindere mate drugs een rol. PvdA Westland wil de politie inzetten bij evenementen, in het 

verkeer en in de zomer ook op het water. Op uitgaansavonden moet er voldoende politie aanwezig zijn 

om de orde te handhaven. Ook overlast rond de jaarwisseling kan worden aangepakt. 

PvdA Westland wil dat buurtpreventie, BOA’s en de politie goed samenwerken en zichtbaar zijn. Zij 

kunnen sneller en vaker ingrijpen bij overlast. 

Wij vinden dat het instellen van vuurwerkvrije zones als daar een vuurwerkshow tegenover staat en 

centraal georganiseerde feesten zorgen voor minder overlast. 

Zorg  
 

Zorg maakt een steeds groter deel uit van de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg 
aan huis. Ouderen en mensen met een beperking willen (en moeten) langer thuis blijven wonen. Dat 
vraagt om aanpassing van de bestaande woonsituaties en goede ondersteuning door thuiszorg en 
wijkverpleging. Mensen die ondersteuning nodig hebben, onder andere bij het aanpassen van hun woning 
aan hun lichamelijke situatie, kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeente. Daarbij moeten zij 
professionele voorlichting en begeleiding krijgen, zowel bij de gemeente als bij de Buurtinformatiepunten 
(BIP). De gemeente levert deze zorg uit de gelden van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). 
Deze zorg moet bereikbaar zijn zowel qua wachttijden, afstand als financieel. 

PvdA Westland wil voorzieningen op laagdrempelige wijze en zoveel mogelijk proactief worden 
aangeboden. Ook wil de PvdA het voorzieningen niveau verhogen en de eigen bijdragen verlagen. 

PvdA Westland wil dat er meer woonzorgzones komen waarin wonen, zorg en voorzieningen bij elkaar 
gesitueerd zijn. Ook willen we experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en 
leefgroepen en levensloopbestendig wonen bevorderen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten worden 
ondersteund met verzekeringen, aanspreekpunten en respijt(huizen). Hierdoor blijven er voldoende 
vrijwilligers om mensen te ondersteunen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Bij zorg buiten de 
woning moet goed vervoer beschikbaar zijn.  

De PvdA wil dat het behandelcentrum in Naaldwijk uitgebreid moeten worden tot een volwaardige 

polikliniek met een nachtapotheek en een kraamzorgcentrum en dat op een centrale locatie in 

Westland een revalidatiecentrum komt. 

Voor het afstemmen met de verschillende doelgroepen is de adviesraad Sociaal Domein in het leven 
geroepen door de gemeente. De PvdA mist de specifieke belangenbehartigende groepen zoals het 
Platform gehandicapten en de ouderenraad. Onduidelijk is op wie de individuele burger een beroep kan 
doen bij een (vermeende) oneerlijke behandeling. 

Wij vinden de inbreng van deze groepen zeer waardevol en willen hun belangenbehartigende rol, zeker 
in praktisch opzicht, terug.  



 

Kinderenopvang en onderwijs 
 

Kinderopvangfaciliteiten en scholen maken het voor ouders makkelijker om aan het werk te gaan en te 

blijven. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Je kind achterlaten bij een school, 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder is moeilijk. Je vertrouwt het belangrijkste in je leven toe 

aan een ander. Daarom vindt PvdA Westland het essentieel dat het personeel en het gebouw van hoge 

kwaliteit zijn, gezond en duurzaam. In zo’n omgeving zijn roken en alcohol taboe. 

Wij willen de kwaliteit bevorderen door gebouwen duurzaam en gezond te laten maken, gezond 

voedsel met groente en fruit in de kantine, gratis drinkwater te verstrekken en na controle de 

aanbevelingen door te voeren.  

In Westland is gelukkig een grote keuze aan scholen. Zowel primair als voortgezet onderwijs is in vele 

soorten te vinden. Het middelbaar onderwijs kan breder met meer aandacht voor maatschappelijke issues  

en er moet gestreefd worden naar het aantrekken van hoger onderwijs.  

PvdA Westland wil verruiming van het middelbaar en hoger onderwijsaanbod, zoals bijvoorbeeld de 

World Horti Center, stimuleren. 

Wij willen dat In het voortgezet onderwijs speciale aandacht wordt besteed aan de gevaren van alcohol 

en drugs en aan (sociale) seksuele voorlichting. 

PvdA Westland vindt het wenselijk dat er openbaar voortgezet onderwijs komt en wil verruiming van de 

diversiteit in aangeboden onderwijs stimuleren, zowel regulier als speciaal. Ook hier is hoge kwaliteit van 

groot belang. Islamitisch onderwijs moet evengoed mogelijk zijn als christelijk onderwijs, uiteraard geldt 

dat ook voor ander religieus onderwijs. Daarbij moeten de regels wel altijd worden gehanteerd. 

Oecumenische scholen zijn een goed voorbeeld voor een gevarieerd religieus onderwijsaanbod waarin 

christelijke scholen samenkomen.  

PvdA Westland wil de vrije schoolkeuze te versterken door in dorpskernen met één school te streven 

naar een samenwerkingsschool waarin ook het openbaar onderwijs is betrokken.  

PvdA Westland wil dat het primair onderwijs aandacht besteedt aan natuur en milieu, bijvoorbeeld 

over energiebewustzijn, afvalscheiding en het belang van het schoonhouden van onze omgeving.  

Het onderwijs kan een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling van mensen en bij inburgering. Een 

levenslang leren moet mogelijk zijn. Hierbij is een breed en kwalitatief goed aanbod via 

volksuniversiteiten en regulier onderwijs noodzakelijk. Hoewel de PvdA inburgering via werk voorstaat is 

dat niet voor iedereen mogelijk. Ook de bibliotheken en Vitis kunnen hierin een rol spelen. 

Een goed aanbod van taallessen, inburgeringscursussen, volwassenenonderwijs, aanpak van 

laaggeletterdheid, moet volgens de PvdA worden gestimuleerd. 

 



 

Samenleven 
 

De PvdA streeft naar een multiculturele samenleving waar het goed is voor iedereen, Westlanders, 

arbeidsmigranten en statushouders. Sociale contacten zijn niet alleen leuk maar verbinden ook mensen, 

leiden tot verbondenheid en integratie. Zelf zal de gemeente het goede voorbeeld kunnen geven door 

betrouwbaar en integer te zijn, strevend naar samenwerking en verbinding. 

PvdA Westland wil dat de gedragscodes voor college van B&W, de gemeenteraad en voor de 

ambtenaren wordt aangescherpt waarbij integriteit, omgansvormen en transparantie van externe 

gelden voorop staat. 

Sport en spel en hobby’s zijn een goede en gezonde manier om sociale contacten op te doen en te 

onderhouden. PvdA Westland wil het rijke verenigingsleven en de sociale partners in Westland stimuleren 

om meer met elkaar te gaan samenwerken. Door verenigingen en de sociale partners samen te laten 

werken ontstaan ontmoetingsplaatsen die vaker open zijn en daardoor toegankelijker. 

PvdA Westland wil in elke kern een dorpshuis (dagelijks geopend en gratis) waarin verenigingen, 

bibliotheken en buurtinformatiepunten kunnen samenwerken.  

Hierdoor ontstaan ontmoetingsplaatsen waarin ouderen, jongeren en buurtgenoten kunnen 

samenkomen. Er is ruimte voor georganiseerde activiteiten, om activiteiten zelf te organiseren, voor 

hobby’s en voor eten en drinken tegen een betaalbare prijs. Waar nodig worden maatschappelijk werkers 

of psychologen ingezet om mensen weer sociaal actief te krijgen. 

PvdA Westland wil dat het Sociaal Kernteam (SKT) in de gaten houdt dat er geen mensen thuis 

vereenzamen en in geval van twijfel proactief op visite gaat bij deze mensen.  

Alle openbare gebouwen en minstens twee strandopgangen moeten volgens PvdA Westland toegankelijk 

zijn voor mensen met een beperking (inclusief een halte voor het openbaar vervoer) en beschikken over 

een gratis en goed onderhouden invalidentoilet. 

Wij willen dat mensen die niet in staat zijn naar de ontmoetingsplaats te gaan desgewenst worden 

opgehaald en weer thuisgebracht. 

Waar bedrijven nu de rotondes sponseren in ruil voor reclame, wil PvdA Westland dat de gemeente ook 

bedrijven benadert om de toegankelijkheid van Westland te sponseren. De wegen, parken en 

dorpspleinen moeten geschikt worden gemaakt voor blinden, doven en slechthorenden, rolstoelen, 

scootmobielen en rollators en er moeten voldoende invalidenparkeerplaatsen zijn. 

Samenleven betekent ook het koesteren van wat er is, de cultuur, de historie, de diversiteit in 

landschappen. Naast het stimuleren van culturele verenigingen waarin Cultuurweb een aanvullende rol 

kan gaan spelen moeten zij ook kunnen beschikken over de nodige voorzieningen. 



 

 

De PvdA vindt dat het subsidiebeleid herzien moet worden waarbij ook initiatieven die de samenleving 

versterken, zoals kunst en cultuur, in aanmerking komen zonder dat dit een gemeentelijke taak is. 

Voor de cultuur-historie vindt de PvdA het belangrijk om rijks- en gemeentelijke monumenten en kunst 

aan te wijzen evenals beschermde dorpsgezichten en cultuurlandschappen. 

Duurzaamheid en groen 
 

Een groene omgeving draagt bij aan een fijne leefomgeving. Een plek om te ontspannen en van de natuur 

te genieten. PvdA Westland onderschrijft het Groenmanifest Westland 2017 waarin beschreven is hoe de 

leefomgeving verbeterd kan worden richting een groene samenleving. 

PvdA Westland wil de natuur de ruimte geven door nieuwe groene zones te creëren en de bestaande 

zones met elkaar verbinden.  

Op die manier ontstaat er langzaam maar zeker een lange natuurlijke zones waarbij wandel- en fietsroute 

kunnen worden aangelegd. In deze gebieden is gemotoriseerd vervoer niet toegestaan.  

Voor een groene omgeving moet de lucht- en waterkwaliteit goed zijn. PvdA Westland vindt dat daar nog 

een wereld te winnen is. De gemeente moet volgens ons het goede voorbeeld geven met Led-verlichting, 

elektrische auto's, energie- en CO2-neutrale kantoren en Fairtrade inkopen. Bedrijven en inwoners die 

zelf energieproducent worden, met aardwarmte of zonnepanelen en energie- en CO2-neutrale kassen en 

kantoren zijn een goede ontwikkeling.  

PvdA Westland wil openbaar vervoer en alternatieve energiebronnen stimuleren waaronder 

windenergie, energie-producerende kassen en energie- en CO2-neutrale woningbouw (nul-op-de-

meter).  

PvdA Westland wil schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in Westland. Daarvoor is het nodig dat de 

chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. De gemeente heeft hieraan bijgedragen door de 

glastuinbouw en andere bedrijven aan te sluiten op de riolering. Het Hoogheemraadschap Delfland wil 

illegale lozingen monitoren en aanpakken. PvdA Westland steunt de samenwerking met Delfland, de LTO 

en regionale uitvoeringsdiensten om deze illegale lozingen en het gebruik van verboden pesticiden te 

stoppen, maar wil sneller resultaten.  

De PvdA wil dat in gebieden waarin door de samenwerkingspartners met bedrijfsleven afspraken zijn 

gemaakt strikt gehandhaafd wordt. 

Westland is een groot verhard gebied waarin waterafvoer moeilijk is. Hierdoor is water bij zware regenval 

moeilijk af te voeren. PvdA Westland vindt dat hier bij de ontwikkeling van woonwijken en gebouwen 

rekening mee moet worden gehouden. Er moet voldoende waterberging worden gerealiseerd.  



 

 

In De Lier zijn aanvullende maatregelen nodig omdat huizen verzakken door de veengrond waardoor 

naast waterbergingen ook wijken moeten worden opgehoogd.  

PvdA Westland zoekt zoveel mogelijk de verbinding tussen waterbergingen, terugdringen van de 

verharding en ophogen van wijken. 

Op het strand zoeken wij naar de beste balans tussen natuur en recreatie. Dat betekent dat wij 

terughoudend zijn met vergunningen voor bebouwing en deze uitsluitend en beperkt afgeven voor 

stukken strand waar nu al bebouwing en infrastructuur is. De rest van het strand blijft leeg.  

PvdA Westland wil op het strand en in het duingebied niet bouwen en geen infrastructuur aanleggen. 

Concreet betekent dit geen strandhuisjes en niet meer jaarrond strandtenten. 


