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Onderwerp 
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Westland in het kader van  
artikel 42 van het reglement van orde inzake  
centrumontwikkelingen te Monster 
Plaats en datum  
Naaldwijk, 17 januari 2023 

 
 
Geacht college, 
  
Op vragen van een van de raadsfracties over de locatie van het voormalige ge-
meentehuis in Monster antwoordde wethouder Ferwerda recentelijk dat nog 
overleggen plaatsvinden met Arcade en dat de omwonenden geïnformeerd 
zullen worden over de stand van zaken. Intussen ligt de grondpositie te wach-
ten op bebouwing met 40 appartementen voor de sociale huur en is daarvoor 
een subsidie verkregen. Nu blijkbaar de overleggen nog tijd vragen en zich in-
tussen diverse ontwikkelingen in de nabije omgeving van de bouwlocatie voor-
doen, roept dat binnen de fractie van CDA Westland de vraag op of kansen 
kunnen worden gecombineerd.  
 
Zo is het college bezig met de heroriëntatie op de Noviteit en is het pand van 
bakkerij Grootendorst aan de Choorstraat leeggekomen. Dat biedt kansen om 
het centrum van Monster eindelijk eens de upgrade te bieden waar velen naar 
uitzien; een combi van wonen, plaatsen voor ontmoeting, horeca met terras, 
speelgelegenheid en veel groen. Maar ook via de locatie Grootendorst een ro-
buuste verbinding met het Kerkplein zodat de winkelzone en de "groene long 
van Monster" bij de Noviteit tot een aantrekkelijk geheel worden verweven.  
 
Is het tijd voor een “masterplan” voor Monster waarmee kwaliteitsimpulsen ge-
structureerd worden bepaald en de voortgang kan worden bewaakt? 
  
De diverse ontwikkelingen roepen de navolgende vragen op: 
 
1. Deelt het college onze mening dat het centrum Monster een upgrade kan 

gebruiken waarin meer woningen, ruimte voor meer horeca, speelgelegen-
heid en groen worden gecombineerd? 

2. Is het college bereid de kansen vanuit de verschillende ontwikkellocaties in 
samenhang te beoordelen nu daar nog gedurende het overleg over de ge-
meentehuislocatie gelegenheid voor is? 
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Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor 
gestelde termijn.  
 
Hoogachtend namens de fractie van CDA Westland,  
 
 
Jaco Eeltink, raadslid 
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