
 
 
 
College van B&W van Gemeente Westland en Gemeenteraad 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 
 
Honselersdijk, 20 september 2019 
 
Betreft: Vergroenen centra 
 
Geacht college, geachte raad,   
 
In mei 2018 hebben wij u onze speerpunten aangeboden. Één van deze speerpunten was het vergroenen van de dorpscentra 
in Westland. Naar aanleiding van deze brieven hebben toenmalig voorzitter de heer Salome, voormalig manager de heer 
Prins en ondergetekende (Marjan Naaktgeboren) namens MKB Westland op 11 juni 2018 een eerste gesprek gehad met 
Wethouder Snijders, Wethouder Zwinkels en diverse betrokken ambtenaren. Hierin is onder andere gesproken over het 
opstellen van een groenplan voor de centra.  
 
Vanaf dat moment waren wij dan ook zeer benieuwd naar het groenplan en de voortgang hiervan. Nadat wij in het najaar 
hierover nog geen informatie hadden ontvangen hebben wij opnieuw een gesprek aangevraagd met wethouder Snijders op 
22 november 2018 en na het uitblijven van informatie opnieuw op 23 januari 2019. Tussentijds hebben wij ook in onze 
gesprekken met andere wethouders gevraagd dit aan te kaarten bij het college. Tevens hebben wij in de tussenliggende 
periode minimaal maandelijks brieven en e-mails gestuurd met betrekking tot dit onderwerp. Echter tot op heden hebben wij 
nog geen inhoudelijke informatie mogen ontvangen over het vergroenen van de centra.  
 
Tijdens de tussentijdse presentatie van de DTNP rapporten (halverwege mei) 2019 hebben wij de verantwoordelijk 
ambtenaar gevraagd wat de status van het groenplan was. Zij kon ons hierover inhoudelijk toen geen mededelingen doen. 
Wij zijn ook in deze periode reminders per e-mail blijven sturen. 
 
Tijdens de presentatie van de DTNP rapporten op 19 september j.l.  (hierover heeft u van ons separaat informatie ontvangen) 
bleek opnieuw dat de openbare ruimte van groot belang is voor de vitaliteit van de centra. Tijdens deze presentatie hebben 
wij wethouder Snijders en de betrokken ambtenaar dan ook gevraagd naar de status van het groenplan. Daar werd ons 
meegedeeld dat er in 2023 vergroening zal plaatsvinden bij de Albert Heijn locatie in ’s-Gravenzande en het Graaf Florisplein 
in ’s-Gravenzande. 
 
Wij zijn zeer verbaasd en teleurgesteld over de gang van zaken en voelen ons niet serieus genomen als gesprekspartner van 
de gemeente. Na anderhalf jaar ligt er nu een groenplan om twee locaties buiten of aan de rand van een centrum te 
vergroenen en worden alle overige winkelgebieden niet meegenomen. 
 
In alle verkiezingsprogramma’s stond het vergroenen van de centra en de vitaliteit van deze centra hoog op de agenda. Zoals 
het er nu op lijkt wordt dit onderwerp overgeheveld naar de nieuwe collegeperiode. Wat ons betreft is dit niet acceptabel en 
willen wij vragen direct aan de slag te gaan met het vergroenen van de centra! Opdat wij hier in 2020 al resultaat van zien! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shirley Schelkers & Marjan Naaktgeboren  
Voorzitter MKB Westland & Centramanager MKB Westland  
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