
Beste Pieter,  
 
De afgelopen jaren is er door BIZ’en, MKB Westland en gemeente Westland hard gewerkt om een 
detailhandelsvisie te realiseren. Wij waarderen dan ook het standpunt dat wethouder Abee innam 
tegen een bestemmingsplanwijziging aan de Patijnenburg 2 te Naaldwijk. Dit verzoek past tenslotte 
niet in de vastgestelde detailhandelsvisie. 
 
Met veel moeite vernamen wij afgelopen maandag dat er diezelfde avond een bezwarencommissie 
plaatsvond waarbij de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging in bezwaar ging tegen de 
afwijzing van de gemeente.  
 
Een aantal zaken in dit proces verbazen ons op zijn zachtst gezegd: 

- Het feit dat een openbare bijeenkomst niet te vinden is op de gemeentelijk website; hierdoor 
zijn dergelijke processen voor partijen die het raakt verre van transparant. 

- BIZ, SPF (eigenaar De Tuinen, ook partij in deze situatie) noch MKB Westland zijn 
geraadpleegd door de verdediging om feiten te controleren; er vond tijdens de commissie 
een foute voorstelling van feiten plaats.  

- Dat de verdediging van de gemeente onvoldoende op de hoogte was over zwaarwegende 
feiten in deze zaak; het waarom van de detailhandelsvisie, problemen met laden en lossen 
aan de Patijnenburg, nu al gevaarlijke verkeerssituaties aan de Patijnenburg, de impact voor 
de bereikbaarheid van de parkeergarage van De Tuinen en zo kunnen wij nog diverse 
voorbeelden noemen. 

 
Wij maken ons dan ook grote zorgen over de impact van deze zaak op de houdbaarheid van de 
detailhandelsvisie. Als door bovenstaande gebreken wordt besloten om af te wijken van deze visie 
zien wij in geheel Westland situaties ontstaan waarbij de visie ondermijnd zal worden.  
 
Wij willen u dan ook met klem vragen om te zorgen dat de juiste feiten in deze zaak bij de 
bezwarencommissie terecht komen. Zodat jarenlange inzet om tot een visie te komen niet voor niets 
is geweest. Zoals ook u voorganger van ons gewend was zijn wij, maar ook de BIZ en SPF altijd bereid 
om mee te denken en vragen te beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Marjan Naaktgeboren  
Manager MKB Westland 
 
mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

  

 
  
Middel Broekweg 67 
2675 KG Honselersdijk 
 
mkbwestland.nl  

 

 

http://www.mkbwestland.nl/
https://nl.linkedin.com/in/marjannaaktgeboren


 
 


