westland
Rondvraag voor de commissie Ruimte van 8 oktober 2019
Al geruime tijd onderneemt MKB Westland pogingen om de winkelgebieden in Westland te
vergroenen. Het bestuur van MKB is daarover in gesprek gegaan met de raadsfracties en
met het college. Ook het gesprek dat D66 Westland met de centramanager en het MKBbestuur had, stond voor een groot deel in het teken van het verbeteren van de leefbaarheid
van de dorpscentra.
D66 Westland vindt dat meer groen in de dorpscentra zorgt voor meer leefgenot en meer
winkelplezier voor onze inwoners en bezoekers. Wij steunen dan ook het dringende
verzoek van MKB Westland om te komen tot groenplannen voor de Westlandse
dorpskernen.
Onlangs heeft het college besloten dat er in 2023 (over vier jaar!) binnen één dorp
vergroening zal gaan plaatsvinden1. Dit is echter niet in het centrum, maar op twee locaties
daarbuiten. Dit is uitermate teleurstellend en draagt niet echt bij tot een mooier en
duurzamer Westland.
D66 Westland had meer verwacht van een college dat leefbaarheid, duurzaamheid,
economisch gezonde winkelcentra en verhoging van het aantal dagjesmensen hoog in het
vaandel heeft staan. Vergroenen is juist essentieel voor het verbeteren van de
leefbaarheid, verhogen van bezoekersaantallen en het tegengaan van hittestress in steeds
warmer wordende zomers.
Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1.

Waarom kiest het college alleen maar voor het over vier jaar vergroenen van een
minuscuul deel van één van de dorpen?

2.

Is het college bereid om nu eens serieus uitvoering te geven aan de goede suggesties
die door MKB Westland zijn aangedragen?

3.

Is het college bereid om vanaf nu in elk plan voor opknappen of reconstrueren van
centra, straten en pleinen te zorgen voor het aanleggen van méér groen dan dat er
voor de reconstructie aanwezig was?

1 artikel in Wateringse Krant van 25 september 2019 (bijgevoegd)

MKB Westland teleurgesteld in
uitblijven groenplan
MKB Westland voelt zich door de
gemeente aan het lijntje gehou
den. De ondernemersclub is sinds
mei 2018 in gesprek met wethou
der Leen Snijders over het ver
groenen van de winkelgebieden
in Westland. Het groen is belangnjk voor de leefomgeving en de
uitstraling van winkelgebieden,
vindt MKB Westland. “Meermaals
blijkt uit onderzoeken dat West
land hierin ondermaats presteert,
terwijl Westland in de kassen
het meeste groen van Nederland
heeft", schrijft de lobbyclub.
In het voorjaar van 2018 is centramanager Marjan Naaktgebo
ren met toenmalig MKB Westland-voorzitter Henk Salome de
gesprekken over het vergroenen
gestart. Na de afgelopen 1,5 jaar
meermaals in gesprek te zijn ge
weest met wethouder Snijders, de
betrokken ambtenaren en het ook
meermaals schnftelijk aangekaart
te hebben, bleef een concreet plan
uit.
Op 19 september, tijdens een
bijeenkomst, w'erd aangegeven
dat de vergroening in 2023 zal
plaatsvinden binnen één kern,
‘s-Gravenzande, waarbij deze ver
groening niet in het centrum zal
plaatsvinden, maar alleen bij de
Oudelandstraat en aan het Graaf

Florisplein. Een integraal groen
plan blijft alsnog uit.
MKB Westland is daardoor zeer
teleurgesteld in de gang van za
ken en heeft hierbij de hulp van
de gemeenteraad gevraagd. 'Alle
politieke partijen hebben immers
in hun verkiezingsprogramma op
genomen om voor de leefbaarheid
en vitaliteit van de centra te staan",
aldus MKB Westland

“Het plaatsen van bloemen, bo
men, planten en struiken kan niet
vier jaar vooruit worden gescho
ven. Westland is er trots op een
Greenport te zijn, het kan dan niet
zo zijn dat nota bene onze eigen
winkelcentra een groene uitstra
ling missen”, besluit huidig MKB
Westland-voorzitter Shirley Schelkers.

MKB Westland ziet graag meer groen in de Westlandse centra.
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