Dromen over de kust
Wat willen we met de Westlandse kust? Om het begin van een antwoord op deze vraag te krijgen,
organiseerde de gemeente Westland op 20 april een kunstconferentie voor bewoners en andere
belanghebbenden. Het motto: Dromen over de Kust. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de droom
van de een, de nachtmerrie is van de ander. Wethouder Bram Meijer staat voor de uitdaging om
de verschillende belangen met elkaar te verzoenen in een gemeentelijk kustvisie.
Circa honderd personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de gemeente om mee te
denken over de toekomst van de kust. Onder hen onder meer vertegenwoordigers van het
waterschap, recreatie en horeca, natuurbescherming, waterleidingbedrijf, reddingsbrigade en
fietsersbond. Daarnaast was een aantal inwoners van met name Ter Heijde op de conferentie
afgekomen.
Mooie dromen, akelige nachtmerries
Na een korte introductie door wethouder Bram Meijer volgde een presentatie van Jan Buskes van
het Historisch Archief Westland. Hij schetste de historische ontwikkeling van de Westlandse kust. Een
perspectief dat de bezoekers waardeerden en een basis vormde voor het vervolg. Dat bestond uit
een opdracht voor de aanwezigen: zij schreven hun dromen op gele papiertjes en hun nachtmerries
op roze. De papiertjes kregen een plek aan vijf panelen, elk met zijn eigen onderwerp: duurzaamheid
& innovatie; recreatie & toerisme; parkeren & bereikbaarheid, natuur en veiligheid. De deelnemers
bleken zowel mooie dromen als akelige nachtmerries te hebben. De gele en roze papiertjes hielden
elkaar in evenwicht.
Op het bord recreatie & toerisme riepen veel roze blaadjes op vooral geen strandhuisjes toe te laten.
“Het strand bij Ter Heijde zou vooral een familiestrand zijn voor dagrecreatie”, aldus een van de
deelnemers, die zei namens veel inwoners van het dorp te spreken. “Als er strandhuisjes komen,
wordt het een heel ander verhaal. En wethouder, ik waarschuw maar even”, vervolgde hij
gekscherend, “die twee kanonnen die herinneren aan de slag bij Ter Heijde van 1653, die doen het
nog.”
Strandtent laten staan
Tegenover het verzet tegen bebouwing stond de droom van een jonge horecaondernemer die nu in
het najaar zijn strandtent nog moet afbreken: “Ik organiseer evenementen en zou dat graag het hele
jaar rond doen. Ik weet zeker dat daar belangstelling voor is bij mijn klanten, en het kan op een
verantwoorde manier.”
Kees Kornaat van Watersportvereniging Westland pleitte ervoor om zoutwater- en
zoetwaterrecreatie met elkaar te verbinden. “We hebben 95 kilometer bevaarbaar water in het
achterland. Ik zie mogelijkheden voor sloepenverhuur, kleine vakantiehuisjes, fietsverhuur.” Hij
verwees naar een eerdere studie van studenten van de Haagse Hogeschool die volgens hem in een la
verdwenen is.
Wijs gedaan
Op het paneel ‘Natuur’ had iemand over meerdere papiertjes zijn boodschap opgeschreven: “Ik hoop
dat mensen die over honderd jaar terugkijken, zeggen: wat hebben ze dat toen wijs gedaan. Langs de
hele kust is gebouwd, maar in Westland hebben ze de kust open gelaten.” Karin Rood van Dunea
pleitte ervoor om de smalle kuststrook in samenhang te zien, de zee, het strand en de duinen als één
ecologische zone.

Soms liepen het toekomstperspectief en grieven van vandaag wat door elkaar. Zo pleitte een
deelnemer voor maatregelen om de veiligheid op fietspaden te vergroten. Het snelheidsverschil
tussen verschillende gebruikers – wandelaars, racefietsers, mensen op gewone fietsen en e-bikers –
is soms groot en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Anderen klaagden over parkeerproblemen in
woonwijken doordat strandbezoekers niet willen betalen voor een parkeerplaats.
Situatie leefbaar houden
Wethouder Meijer legde uit dat hij het dossier ‘Kust’ pas drie weken onder zijn beheer heeft. “Ik ben
me aan het inlezen en ik wil de komende tijd betrokken burgers en partijen beter leren kennen. We
zullen kijken naar maatregelen om de situatie op korte termijn leefbaar te maken en te houden.
Maar het doel van deze bijeenkomst is vooral om te kijken naar de toekomst en de basis te leggen
voor een kustvisie.”
Overigens is de eigen beleidsruimte van de gemeente Westland beperkt, legde beleidsmedewerker
Arie van Blanken uit. Er zijn tal van overeenkomsten en afspraken waaraan de gemeente gebonden
is. Zo legt het Hoogheemraadschap van Delfland regels op voor de kustbescherming om het
achterland te behoeden voor de zee. Verder is het kustgebied onderdeel van het Nationaal Park
Hollandse Duinen. Dit legt ook beperkingen op. “Eigenlijk kunnen we alleen op een stukje bij Ter
Heijde doen wat we willen” aldus Van Blanken.
Extra bijeenkomsten voor inwoners
Wethouder Meijer toonde zich tevreden over de inbreng van de deelnemers. “Ik heb veel gehoord.
Dit was een eerste stap om informatie te verzamelen voor onze kustvisie. Er zijn de nodige dilemma’s
die vragen om een oplossing. Mijn huiswerk is nu om de dromen en nachtmerries verder te
inventariseren en te kijken hoe we die kunnen verwerken.” Hij kondigde aan dat er in mei extra
bijeenkomsten zijn voor inwoners van Westland. Ook dan kunnen burgers hun dromen delen. De
gemeente zal nog bekendmaken waar en wanneer deze bijenkomsten plaatsvinden.

Bijval voor gedicht
De Westlandse streekdichter Marijke van Geest kreeg veel bijval toen ze haar gedicht ‘Handen af’
voordroeg. Ze verwoordt de mening van veel inwoners: wees zuinig op de kust.

