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Uitnodiging dialoogbijeenkomsten Visie op
Westland

Geachte raad,
Met deze brief nodigen wij u uit om deel te nemen aan drie dialoogbijeenkomsten in december en
januari en daarmee richting te geven aan de Visie op Westland.
Deze bijeenkomsten zijn het vervolg op raadsbijeenkomsten voor de zomer (Westlandse trends en
ontwikkelingen en netwerkgericht werken). Met deze twee bijeenkomsten en de bijeenkomsten van
de raadswerkgroep omgevingswet, heeft u richting gegeven aan de eerste versie van De Visie op
Westland. Voor de zomer heeft u hiervan een exemplaar ontvangen.
In de raadsbijeenkomst van 17 september hebben wij u vervolgens meegenomen in de aanpak van
het vervolg: de gebiedsgerichte uitwerking. Met deze uitwerking vertalen we de ambities uit de
eerste versie naar gebieden/dorpen. Daarmee wordt de visie op de toekomst meer concreet en
stuurbaar.

Westland is de dichtst bebouwde gemeente van Nederland (CBS: ruim 76 procent van het
grondgebied is bebouwd met woningen en bedrijfsruimtes). Daarnaast verwacht Westland een

ALG BCR 007

bevolkingsgroei en moet het hoofd bieden aan grote ruimte vragende thema’s:
»

Woningen en voorzieningen

«

Groen en blauw

«

Klimaatadaptatie

*

Mobiliteit

»

Energietransitie

»

Het glastuinbouwcluster

Al deze ruimtevragen hebben impact op de balans tussen People, Profit en Planet van Westland.
Het is aan het college en de raad om samen toekomstbestendige keuzes te maken voor een goede
balans. Keuzes die ervoor zorgen dat wij ook in 2030 nog trots kunnen zijn op ons Westland.
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Om richting te geven aan deze keuzes zijn drie dialoogbijeenkomsten gepland:
*

2 december
Betreft: Terugkoppeling van feiten en participatie op de 6 grote ruimtevragers in Westland
en een dialoog over het accommoderen van groei.

*

»

12 december
Betreft: de vertaling van de grote ruimtevragers naar dorpen en gebieden en een
richtinggevende dialoog voor verdere uitwerking van de Visie op Westland..
27 januari: een dialoog over de uitwerkingsrichting van de Visie op Westland (2.0).

Het college beoogt de Visie 2.0 voor de zomer 2020 te laten vaststellen door de raad.
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