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Voorwoord verkiezingsprogramma van de NVU voor de gemeente Westland.
Op 19 maart 2014 worden verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. U, als inwoner
van Westland heeft het dan voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente varen in de
periode van 2014 tot 2018? U kunt nu afrekenen met deze politiek!
In dit programma legt de NVU uit wat naar haar overtuiging die richting moet zijn en wat de
NVU met uw stem hoopt te gaan doen in de gemeenteraad en daarbuiten.
Enkele van onze standpunten hebben misschien een landelijk karakter, maar wij zijn van
mening dat politiek begint daar waar het ten uitvoer gebracht wordt, namelijk op regionaal
niveau.
Westland een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in de
streek het Westland en telt 103.338 inwoners (1 augustus 2013), op een oppervlak van
90,59 km², waarvan een landoppervlakte van 7990 ha en een oppervlakte van binnenwater van 1060 ha. De gemeente Westland maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door gemeentelijke herindeling Westland
waarbij de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande (inclusief Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) werden samengevoegd.
De twee overige Westlandse gemeenten, Maasland en Schipluiden, hebben er voor gekozen om hun eigen weg te gaan. Ze zijn (eveneens op 1 januari 2004) samengevoegd tot de
gemeente Midden-Delfland.
De economie van het Westland, de gemeente Westland en Midden-Delfland samen, bestaat voornamelijk uit tuinbouwbedrijven en het MKB in het algemeen. Daarnaast is de regio door onder meer Floraholland belangrijk voor de distributie en verwerking van (tuinbouw)producten. De recreatie-, zorg- en onderwijssectoren zijn relatief kleinschalig en regionaal gericht. Ook de dienstensector is in het Westland klein vergeleken met de rest van
Nederland. De bruto toegevoegde waarde van de regio bedroeg in 2007 € 3 miljard, wat
neerkomt op 2,5% van de economie van Zuid-Holland. De gemeente Westland behoorde in
2007 tot de 150 meest economisch krachtige gemeentes van Nederland.
De NVU is voorstander om veroordeelde kinderverkrachters, moordende pedofielen (zolang
de doodstraf nog niet is opgenomen in het wetboek van strafrecht), nadat deze hun straf te
hebben uitgezeten, niet meer te laten terugkeren in hun eigen wijken. Een optie is om ‘aso’container woningen beschikbaar te maken voor deze lieden. Wij willen een pedo-vrije zone
creëren voor de bescherming en veiligheid van onze kinderen, d.m.v. een burgemeester de
bevoegdheid te geven deze veroordeelde pedofielen te weigeren terug te keren naar hun
oude woonomgeving.
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Arbeid adelt
Mensen met een bijstandsuitkering moeten gewezen worden op hun rechten, maar tevens
ook op hun plichten. Bijvoorbeeld verplicht te solliciteren of werk te accepteren onder hun
niveau. En eventueel verplicht vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld bij ouderen. In Westland
werken zo ruw geschat 18.000 Oost-Europeanen, waaronder een groot aantal Polen. Onze
vrees is dat nadat men de grenzen open zet per 1 januari voor Bulgaren en Roemen zij
weer de Polen van de markt concurreren, zodat de Polen weer de nieuwe werklozen worden in Westland. Wij willen dan ook op de eerste plaats Nederlandse banen, voor Nederlandse arbeiders! Net zoals Poolse banen voor Poolse arbeiders. Vanuit de gemeente moet
het aangemoedigd worden om Nederlandse werklozen aan te nemen, en alles op alles
moet worden gezet om deze mensen aan het werk te zetten i.p.v. Oost-Europese arbeiders.
Moskee in Naaldwijk
Wij betreuren het feit dat er in Naaldwijk een moskee is geopend en wij willen gaan ons inzetten om verdere Islamisering van de gemeente Westland tegen te gaan.
Stop de instroom van goedkope Oost-Europese arbeiders
Wij willen geen vergunning meer verlenen aan zogenaamde “Polen Hotels” in de gemeente
Westland en in huur en koop woningen niet meer toestaan dat er alleen maar OostEuropese arbeiders gehuisvest worden. Strenge controle op dit soort vorm van huisjesmelker uitbuiting tegen gaan van Oost-Europese arbeiders.
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De visie van de NVU
Sociale voorzieningen
Iedereen heeft last van de huidige economische crisis ten gevolge van het casinokapitalisme. Wij willen een Staat scheppen die mensen verzorgt van de wieg tot het graf. Het huidige stelsel heeft tot gevolg dat mensen die het niet meer kunnen betalen gaan bezuinigen op
de zorg, wat resulteert in een slechtere gezondheid voor deze groep. Voor alle zwervers en
daklozen moet onmiddellijk woonruimte ter beschikking gesteld worden om deze mensen
onderdak te verschaffen. Het visitekaartje van onze Staat zal zijn dat iedere volksgenoot
zich hierin thuis voelt. Drugsverslaafden worden allemaal verplicht om af te kicken en worden geholpen aan arbeid en onderdak. Voor gezinnen met een groot aantal kinderen zullen
wij extra financiële premies in het leven roepen. Ouders van zulke grote gezinnen zullen dan
ook een aanzienlijk belastingvoordeel ontvangen. Onze Staat zal er een zijn die geheel in
dienst staat van ons volk! En niet van een volk dat in dienst is van een Staat! Alle mensen die
geen inkomen door werk ontvangen zullen voor de volksgemeenschap moeten gaan werken. Niemand ontvangt meer geld zonder daarvoor iets terug te doen voor de volksgemeenschap. Mensen die door ziekte of handicap geen werk kunnen verrichten zijn hiervan
uitgesloten. Er zal uiteraard per persoon worden bekeken of men lichte arbeid kan verrichten. De onbeschofte manier van behandeling door sommige ambtenaren in gemeentehuizen en andere overheidsinstellingen zal genadeloos aangepakt worden. Iedere ambtenaar
die betrapt wordt bij het schofferen van een klant en misbruik maakt van zijn of haar
machtspositie, wacht bij bewezen vergrijp onmiddellijk ontslag. De Staat zal garant staan
dat iedereen werk heeft! Niemand zal meer zomaar een bijstandsuitkering ontvangen, hij of
zij moet er iets voor doen. Iedere gemeente kan vervolgens bekijken hoe zij dit kan realiseren. Het wordt een plicht om, wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt, daarvoor
iets terug te doen voor de maatschappij. Mensen die al vrijwilligerswerk doen zijn hiervan
gedeeltelijk vrijgesteld. Leerlingen op school zullen na het vol-tooien van hun opleiding meteen een vervolgopleiding aangeboden gaan krijgen bij het bedrijfsleven. De Staat zal een
aantal bedrijven wederom nationaliseren. Hierbij valt te denken aan de Nutssector, de Nederlandse Spoorwegen en de gezondheidszorg. De economische recessie is mede het gevolg door de oorzaken van het casinokapitalisme: gokken met geld! Bankiers die zich eigen
teveel hebben verrijkt over de ruggen van anderen. Vooral in de Verenigde Staten heeft dit
nu voor ons ernstige economische gevolgen gehad.
Leerinstellingen
Het egoïstische alleen maar aan jezelf denken zal veranderen in een instelling waarbij de
belangen van het individu ondergeschikt zijn aan die van het volk. Vanaf de eerste leerinstellingen zullen kinderen deze opvoeding gaan meekrijgen in onze Staat. Liefde voor ons volk
en vaderland zal bijgebracht worden. Dit om zo de liefde tot ons vaderland te versterken en
te verankeren. Zoals in meerdere Europese landen wordt de schooljeugd geüniformeerd
(zie Engeland) en zal zij vertrouwd worden gemaakt met schooldiscipline. Om de hogere
graad van ontwikkeling binnen het bereik van iedere bekwame en ijverige Nederlander te
brengen en hem of haar in staat te stellen leidende posities te kunnen innemen, moet de
Staat maatregelen nemen om ons gehele opvoedingssysteem te ontwikkelen en uit te breiden. De programma's van alle onderwijsinstanties moeten rekening houden met de eisen
van het praktische leven. De scholen moeten er op gericht zijn goede volksgenoten van hun
leerlingen te maken vanaf het ogenblik dat deze in staat zijn het begrip Staat te bevatten.
Ook eisen wij dat bijzonder begaafde kinderen van arme ouders, van welk bedrijf of beroep
ook, op staatskosten volledig zullen worden opgeleid. Kinderen zullen op school iedere dag
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een 1 ½ uur verplicht lichamelijke opvoeding krijgen om zo een goede gezondheid te bevorderen. Het schoolstelsel gaat geheel op de schop, 4 dagen in de week bezoekt men de
staatsschool en de 5e dag (vrijdags) kan men een religieuze school naar keuze volgen. Bijvoorbeeld een christelijke, joodse, islamitische of hindoeïstische school. Op de staatsschool
is iedere vorm van geloof uitdraging verboden, van christenkruis tot keppeltje, tulband of
hoofddoek. Deze staatsschool gaat verankerd worden in de Grondwet zodat iedereen die
leerplichtig is, van 4 tot maximaal 18 jaar in Nederland daar gratis onderwijs geniet. De
ouders kunnen zelf bepalen naar welke school, al dan niet religieus, zij hun kinderen sturen
op de 5e schooldag. Op de religieuze scholen wordt uitsluitend in het Nederlands onderwijs
gegeven, wij leven immers in Nederland. De onderwijsinspectie zal hier streng op toezien,
ook op het niet uitdragen van een geloofsuiting op staatsscholen. Dit om de veiligheid op de
scholen te garanderen. De religieuze scholen zullen allemaal vanuit de Staat hetzelfde budget krijgen om hun onderwijsvorm te kunnen financieren. Op de staatsscholen zullen de
leerlingen uitsluitend schooluniformen dragen. Dit schooluniform zal door de Staat beschikbaar gesteld worden. Hierdoor worden leerlingen niet meer gepest op school omdat ze er
niet bij horen vanwege hun kledij of schoenen. Vaak worden kinderen van ouders met een
gering inkomen hiervan de dupe.
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Behoud van eigen taal, cultuur en identiteit:


Geen nieuwe moskee in Westland, geen ruimte voor cultuurvreemde gebedsruimtes. We hebben er al genoeg. Tegen de Moskee in Naaldwijk.



Het zingen van het Nederlandse volkslied op de Westlandse scholen om de kinderen
meer nationale trots te geven en het hijsen van de Nederlandse vlag bij de scholen



Verbieden van Engelstalige reclame in Westland op bijvoorbeeld bushalte hokjes



Gemeentelijk drukwerk alleen nog in de Nederlandse taal



Reclamedrukwerk in de bushalte hokjes (abri’s) alleen nog in het Nederlands



Invoering van een schooluniform zoals gebruikelijk is in Engeland en de VS



Geen bijstandsuitkering voor mensen die uit “religieuze” gronden weigeren onze
omgangsvormen en fatsoensregels na te leven zoals handen schudden en voor
mensen die gezicht bedekkende kleding dragen zoals een boerka of een nikab. Of Jihadstrijders die in het buitenland (Syrië) vechten



Op scholen, schoolpleinen en gemeentelijke instellingen wordt alleen Nederlands gesproken



Hoofddoekjes, petjes, tulbanden of andere hoofddeksels zijn niet toegestaan bij
openbare scholen – idem voor het personeel wat werkt bij gemeentelijke instellingen



Sinterklaasfeest blijft zoals wij dit als land en volk jarenlang doen, met zwarte Piet en
Sinterklaas



Het experiment stoppen van de gemeente Westland om Oost-Europese “arbeiders”
meteen in te schrijven in het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Hierdoor
kunnen ze meteen aanspraak maken op een uitkering en een huurhuis. Zonder een
een steek werk te hebben verricht. De hard “werkende Oost-Europese arbeiders”
zijn de “werklozen” van morgen, want zij kunnen door inschrijving in het GBA, meteen
aanspraak maken op een uitkering zonder dat zij ook meer een steek werk hebben!
Nu zijn de “Polen” nog de meest ingezette arbeidskrachten van de ruim 18.000 arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Westland. De vrees is wanneer op 1 januari de
grenzen verder open gaan voor de Bulgaren en de Roemenen dat zij weer onder het
uurloon van de Polen gaan zitten en de Polen hierdoor de nieuwe werklozen zijn in
de gemeente Westland!
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Vreemdelingenbeleid:


Absolute asielzoekerstop in Westland, wij hebben al voldoende asielzoekers opgenomen dus geen nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente Westland



Al helemaal geen noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, deze dienen gewoon onmiddellijk ons land te verlaten



Illegale vreemdelingen actief opsporen en verwijderen uit de gemeente Westland



Afschaffen stemrecht voor niet Nederlanders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen



Vanuit de gemeente Westland het Rijk voorstellen om remigratiesubsidie te verhogen



Geen gemeentelijke subsidie aan etnische minderheden en /of organisaties



Geen vergunning verlenen aan zogenaamde “Polen Hotels”



Intensief monitoren van (ex) - Jihadstrijders



In huur en koop woningen niet meer toestaan dat er alleen maar Oost-Europese arbeiders gehuisvest worden. Strenge controle op dit soort vorm van huisjesmelker
uitbuiting tegen gaan van Oost-Europese arbeiders

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen NVU in Westland 2014 8

Harde aanpak van de criminaliteit:


Junks die systematisch overlast veroorzaken verplicht laten opnemen en behandelen in afkickklinieken. Daarna eerst verplicht twee jaar laten wonen in Aso containers
zodat ze daar kunnen laten zien, dat ze weer in een normaal huurhuis kunnen wonen



Zero tolerance beleid tegen alle vormen van criminaliteit en overlast



Meer politiehulp aan winkeliers in de strijd tegen de overlast die criminelen veroorzaken in hun winkels



Hangjongeren met harde hand verwijderen uit de winkelcentra en dergelijke



Op buslijnen waar veel overlast en /of criminaliteit wordt veroorzaakt weer een
conducteur inzetten om de veiligheid in de bussen te laten terugkeren



Hard aanpakken van huisjesmelkers, huurwoningen betaalbaar en leefbaar maken
voor iedereen. Streng toezicht op het uitbuiten van Oost-Europese arbeiders, die
veel te veel geld betalen voor hun “kamers / woning”



Veroordeelde kinderverkrachters en moordende pedofielen (omdat deze nog niet
ter dood kunnen worden veroordeeld) nooit meer terug laten keren in de wijken
waar hun slachtoffertjes wonen. Een pedovrije zone creëren voor kinderen



Veroordeelde kinderverkrachters en moordende pedofielen nooit meer bepaalde
kindvriendelijke beroepen laten uitoefenen



Het dragen van capuchons of andere gezichts bedekkende kledij verbieden in winkels en aan te wijzen winkelgebied. Dit om makkelijker winkeldieven te herkennen na
diefstal, om zo de winkeliers tegemoet te komen



Veroordeelde Westlandse criminelen (voor kleine vergrijpen) inzetten door middel
van taakstraffen via de reclassering bij onderhoud van parken, rivieroevers e.a. nog
nader te benoemen projecten. Werken voor de volksgemeenschap door het verrichten van arbeid is effectiever dan het veel duurder opsluiten van de criminelen



Meer cameratoezicht op onveilige plaatsen



Een specifieke aanpak van jeugdprostitutie en loverboys



Harde aanpak van diegenen die geweld gebruiken tegen overheidsambtenaren



Geweldplegers in het uitgaanscentrum van Naaldwijk verboden opleggen



Bedelverbod voor alle klaplopers bij allerlei supermarkten staan te schooien om geld



Inzetten van stadswachten in risicowijken ter ondersteuning /versterking van de politie



Consequent volgen van veelplegers die uit de gevangenis komen. Wanneer geen
verbetering optreedt deze veelplegers plaatsen in een strafinrichting van stelselmaVerkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen NVU in Westland 2014 9

tige daders


Frequente en proactieve prostitutiecontrole, niet alleen van de reguliere seksinrichtingen, maar ook van de escortsector. Het effectief tegengaan van vrouwenhandel
en gedwongen prostitutie



Oost-Europese criminelen & zwervers altijd terugsturen naar het land van herkomst



De politie de bevoegdheid geven om in bepaalde gebieden preventief te fouilleren,
om zo de criminaliteit effectief te bestrijden



Meer veiligheid in en rondom scholen, meer controle op snelheden, parkeren en
eenrichtingsverkeer bij scholen
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Voor een socialer gezicht in Westland:


Beter onderhoud aan speeltuinen en zwembaden



Meer geld voor de zorg en onderhoud van kinderboerderijen, vaak is dit een van de
weinige oases van rust voor moeders en vaders met kinderen



Bijstand voor wie het nodig heeft en stimuleren participatie. Langdurige werklozen
“verplicht” aan het werk zetten in de tuinbouw (uitgesloten hiervan zijn mensen die
vrijwilligerswerk verrichten of afgekeurd zijn zoals WAO’ers)



Mensen die aanspraak maken op de voedselbank en verkeren in financiële nood, direct helpen bij het vinden van werk, het saneren van hun schulden en financieel begeleiden



Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen d.m.v. scholieren vaker in contact te
laten komen met ouderen en investeren in vormen van ondersteuning zoals buddyzorg



Naast de voedselbank ook een 2e handskledingbank opstarten. Zodat mensen daar
voor een kleine vergoeding kleding kunnen kopen



In iedere kern een ruime voorziening van een speeltuin of een skatebaan
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Cultuur, sport, gezondheid, en schoner milieu:


Om de parkeerproblematiek tegen te gaan langs de kuststroken, pleitten wij voor
meer bewaakte parkeerplaatsen langs de kust



Een busverbinding in de zomermaanden van Naaldwijk, naar de stranden van Monster Ter Heijde en ‘s-Gravenzande



Een onderzoek naar de haalbaarheid van bussen die rijden op aardgas, waterstof en
andere vormen van duurzame energie



Zonnepanelen aanbrengen op daken van huurhuizen om zo goedkope energie op te
wekken in het voordeel van de huurder



Beter openbaar vervoer, beter frequentie van de dienstregeling



Beter bestrijden en opruimen van zwerfafval



Meer geld voor onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden



Geen verhoging van de lokale belastingen! Burgers zijn al veel te vaak een melkkoe
voor een gemeente. Dus burgers ook niet laten opdraaien voor het ophalen van
huisafval, weg met de eigen bijdrage van 35 euro



Afschaffing van de hondenbelasting
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Toekomstige bouwprojecten of renovaties, mobiliteit:


Stoppen met de plannen over twee gemeentehuizen in Naaldwijk, duidelijke inzage
waar al het gemeenschapsgeld is gebleven



Alles centraliseren in één gemeentehuis in Naaldwijk,



Verkopen van alle oude gemeentehuizen; Wateringen, De Lier, ‘s-Gravenzande,
Monster



Een nieuw ziekenhuis moet er komen in de gemeente Westland



Het openhouden van Camping Molenslag te Monster
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Burgerlijke ergernissen:


Instellen van een gemeentelijke ombudsman die de ergernissen van de Westlandse
burgers kan onderzoeken. Vaak ontstaan deze ergernissen door een trage bureaucratie of miscommunicatie tussen een instelling en een burger



Stop de bureaucratie op het Westlandse gemeentehuis. Klanten moeten sneller en
efficiënter geholpen worden. Een van de gehoorde klachten is dat men alleen per email of telefonische afspraak terecht kan op het gemeentehuis. Absurd!



Meer politie voor meer veiligheid, niet gedogen maar handhaven o.a.: betreffende
overlast gevende drank en drugsgebruikers op straat



Politie meer inzetten voor crimineel vergrijp en niet alleen parkeerbonnen schrijven



Een versnelling van afhandeling van vragen en klachten van burgers naar een maximale termijn van 3 weken



Een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren



Het blijven meten van de klantvriendelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente
Westland. Waar nodig maatregelen treffen om het huidige rapportcijfer te verhogen



Een duidelijkere internetpagina van de gemeente Westland



Bewoners van Westland moeten 24 uur per dag aangifte kunnen doen op het politiebureau.



Huidige anti rookbeleid is de doodsteek voor de horeca, einde van het rookverbod in
de horeca. Gewoon rookcafés en niet rookcafés toestaan, dan kunnen de klanten
zelf een keuze maken naar waar ze naar toe willen. Ook moet het mogelijk zijn voor
cafés om weer kleine snacks te verkopen.



Verruiming van de sluitingstijden voor de horeca tot 04:00 uur s ’nachts, af van het
vergunning stelsel.
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Bestuurlijke vernieuwing:


Voor een gekozen burgemeester uit de eigen gemeente en niet een burgemeester
importeren zoals nu het geval is met Sjaak van der Tak huidig burgemeester van
Westland. Dit is vriendjespolitiek en baantjesjagen



Geen belangenverstrengeling politici en de zakenwereld. Nevenfuncties van Westlandse politici dienen opgegeven te worden. Meer transparantie in de politiek



Strenger toezicht op het reilen en zeilen van de gemeenteambtenaar bijvoorbeeld bij
declaratiegedrag, snoepreisjes en de kunstuitleen. Jaarlijkse verplichte transparantie van alle inkomsten en uitgaven van alle raadsleden, wethouders, burgemeester
en korpschef



Vermindering van het aantal ambtenaren door een efficiëntere organisatie, minder
bureaucratie en regels



Tegen de geplande privatisering van het Westlandse ambtenarenapparaat

Nederlandse Volks-Unie (NVU)
Postbus 4053
6803 EB Arnhem
026-3217539
www.nvu.info
www.nvu.nu
e-mail: voorzitter@nvu.info
Verkiezingsprogramma NVU gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Westland
http://www.nvu.info/folder/verkiezingsprogramma2014-westland.pdf
Verkiezingsfolder NVU gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Westland
http://www.nvu.info/folder/folder-westland2014.pdf
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