
 

 

Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt 

www.asd-westland.nl  
 

Pagina 1 van 2 
 

Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies Openbaar Vervoer   

 

 

Westland, 23 maart 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Als ASDW hebben we verzoeken, klachten en wensen van onze inwoners gekregen 

betreffende het openbaar vervoer in de gemeente Westland. 

 

Voor de ASDW is het bekend dat het openbaar vervoer in de gemeente Westland niet 

bepaald een goed evenwichtig verdeeld netwerk heeft, hoewel de uitvoerder en 

opdrachtgever van openbaar vervoer in een gemeente moeten voldoen aan een goed 

ingericht netwerk, zodat de gebruikers hun bestemmingen in redelijke loopafstanden en 

tijdspanne kunnen bereiken. Daarenboven deelt de ASDW de mening met de inwoners 

dat een ziekenhuis en/ of GGZ-instelling toch makkelijk bereikbaar moet zijn voor 

iedereen en dat kan bijvoorbeeld niet gezegd worden van de bereikbaarheid van het 

Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag. 

 

Eén voorbeeld wil de ASDW noemen: als men vanuit Wateringen (op zich toch heel dicht 

tegen Den Haag aan) het ziekenhuis Leyenburg wil bereiken, wordt vaak een wandeling 

van 20 minuten geadviseerd, omdat er geen rechtstreekse verbinding is. Dat is voor vele 

inwoners onmogelijk en niet reëel. 

 

Ook de Plusbus (overigens een geliefd vervoermiddel) maakt in de avond en in het 

weekend geen ritten naar ziekenhuis Leyenburg/Reinier de Graaf of andere 

bestemmingen. 

 

Dus op bezoek gaan bij familie die in het ziekenhuis verblijft is bijna onmogelijk. Zo zijn 

er nog meer plekken en gebieden die voor inwoners van onze gemeenten bijna niet met 

openbaar vervoer te bereiken zijn.  

 

Het gaat overigens niet alleen over het bezoek aan het ziekenhuis Leyenburg, maar ook 

als senioren, minder draagkrachtigen, jongeren en ook mensen die bewust kiezen voor, 

of afhankelijk van het openbaar vervoer zijn, uit willen gaan naar een bioscoop, theater, 

opleiding, stad etc. etc., of gewoon op bezoek bij familie of vrienden. 
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Om tegemoet te kunnen komen aan het welbevinden van alle inwoners in het Westland 

vindt de ASDW het noodzakelijk hier aandacht bij u voor te vragen. 

 

Het lijkt de ASDW zinvol om bij inwoners te inventariseren waar de grootste knelpunten 

in ons openbaar vervoer liggen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. 

 

Eén van onze schilpartners, “de seniorenraad Westland”, heeft bijvoorbeeld voor 

Wateringen een plan ontwikkeld die naar onze mening niet al teveel zal gaan kosten en 

wellicht de oplossing van het kip en het ei probleem voor een aantal reizigers kan 

oplossen. Zij hebben aan ons verteld dat zij dit plan al ingediend hebben, maar nog geen 

antwoord daarop hebben gehad. 

 

Verder zou één van de mogelijkheden een regeling kunnen zijn, zoals dat gedaan is met 

vrijwillige taxi’s, die onze buurgemeenten Den Haag en Rijswijk hebben ontwikkeld en 

naar tevredenheid werkt. Ook kan gedacht worden aan een soort "buurtbus" met 

vrijwilligers als chauffeur die ook gemeentegrens overschrijdend kan werken, en die in 

veel dorpen in Nederland een gewild openbaar vervoermiddel is. 

 

Wij zien uw reactie graag binnen 6 weken tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


