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VOORWOORD

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de bestuurscom-
missie van Weesp en Driemond.

Voor alle stemgerechtigden in Weesp is dat een bijzonder moment.
Niet eerder kon u uw stem uitbrengen op kandidaten voor de gemeenteraad van 
de gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd kunt u op woensdag 16 maart voor het 
eerst de leden kiezen van de bestuurscommissie van stadsgebied Weesp, waar 
ook Driemond onder komt te vallen. Het laatste is ook voor de kiezers in 
Driemond de eerste keer.

Wat mooi dat er ook echt iets te kiezen valt. Dat geldt natuurlijk voor de leden 
van de gemeenteraad, maar ook voor de bestuurscommissie. Een breed scala van 
negen partijen/lijsten heeft zich gemeld voor de verkiezingen voor ons nieuw te 
vormen stadsgebied.

Het is een goed initiatief om enerzijds de inwoners van Weesp en Driemond met 
een aantrekkelijk programma te betrekken bij de verkiezingen en anderzijds hen 
te informeren over wat er voor inwoners mogelijk is in de nieuwe bestuursstruc-
tuur.

Met (financiële) steun van de gemeente Weesp organiseert De Weesper Vereniging 
op 5 maart een dag waarop de inwoners van Weesp en Driemond kennis 
kunnen maken met de kandidaten voor de bestuurscommissie. Uiteraard zijn 
hun verkiezingsprogramma’s dan ook beschikbaar. Deze dag heeft een breed 
programma. Het is een mooi moment om de verkiezingsstrijd tot leven te 
brengen.

Bas	Jan	van	Bochove,
burgemeester van Weesp

De burgemeester van Weesp, Bas Jan van Bochove
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INLEIDING

Dit boekje en het evenement op 5 maart hebben als inhoudelijk thema 
‘Vormgeven aan Democratie’. Daar wil ik best wat over zeggen, maar het is 
natuurlijk niet persé aan mij als burgemeester om vorm te geven aan democratie. 
Dat is aan ons allemaal. En het gebeurt continu, want democratie is nooit af. 

Natuurlijk zijn er verschillende manieren om democratie te ontwikkelen. Zo 
hebben we in Amsterdam een meerjarig project afgerond om de buurten meer 
invloed te geven op het beleid. En eigenlijk was elke stap naar de fusie van 
Weesp en Amsterdam ook het actief vormgeven aan democratie. De bestuurs-
commissie is ontwikkeld door een intensieve samenwerking tussen de Weesper 
wethouder Léon de Lange en onze wethouder Rutger Groot Wassink. Het is een 
nieuwe democratische vertegenwoordiging geworden die is afgestemd op de 
actuele eisen. Maar denk ook aan de festiviteiten die uw burgemeester met zijn 
staf organiseert. En dan is er De Weesper Vereniging die vanuit de samenleving 
een bijdrage wil leveren. Ook dat is vormgeven aan democratie. 

De veranderingen in de samenleving stellen telkens nieuwe eisen aan burgerpar-
ticipatie. Nu speelde bijvoorbeeld de pandemie ons parten. De beperking die dit 
oplegde, treft de samenspraak tussen de bevolking en het gemeentebestuur. Het 
belemmerde de aanwezigheid bij inspraakavonden maar ook fysieke inspraak bij 
vergaderingen van het gemeentebestuur. Nog even los van de vraag of die nog 
wel effectief waren. Want soms leek het wel of elke inwoner zijn eigen mening 
wilde verkondigen. En dan raken we aan de grenzen van wat er mogelijk is. Of 
anders gezegd, dan moeten we zoeken naar nieuwe vormen. En het is interessant 
dat De Weesper Vereniging vanuit de bevolking zoekt naar die nieuwe vorm. 

Het uitwisselen van informatie tussen de samenleving en het openbaar bestuur 
heeft alles te maken met vertrouwen. Want een tekort aan informatie verstoort 
het vertrouwen. Maar omgekeerd is er ook wederzijds vertrouwen vereist. 
Het vormt de basis voor het uitwisselen van informatie tussen overheid en 
samenleving. En dat is inmiddels een grote zorg. Ik zie het actief herstellen van 
dat vertrouwen dus als nieuwe taak voor het vormgeven aan democratie. En 
dat kan alleen wanneer het van twee kanten komt. Van de bevolking en van het 
openbaar bestuur. Het spreekwoord zegt dat vertrouwen te voet komt. Het zij zo, 
dan moeten we er dus stap voor stap aan werken. 

En daarin ligt een waardevolle taak voor Weesp. Want binnen het grote verband 
van de metropool vormt Weesp een kern met een bijzonder kenmerk; het gevoel 
van eigenaarschap van de inwoners ten opzichte van jullie stad. Wanneer de 
bestuurscommissie een actieve verbinding met de inwoners kan realiseren, dan 
vormt dat de beste basis voor wederzijds vertrouwen. En dan zou Weesp een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vormgeving van lokale democratie. 
En mogelijk zelfs aan de ontwikkeling van ons bestuurlijk stelsel. 

Uw nieuwe burgemeester, Femke	Halsema.
De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema
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TERUGBLIK

Vorm geven aan de bestuurscommissie
Het zoeken naar de juiste bestuursvorm voor Weesp was een boeiend proces. 
Leuk om in dit kader nog eens terug te kijken op die periode. 

In het begin leek er weinig te kiezen; we zouden gewoon ondergebracht worden 
bij Amsterdam Zuidoost. Maar halverwege kwam er een nieuw ‘herindelingska-
der’ van het Ministerie. Daarin werd een groter belang toegekend aan de nabij-
heid van bestuur. En ook in Weesp werden de geluiden steeds luider dat we een 
zekere zeggenschap moesten behouden. Dus ben ik naar de Stopera gestapt en 
heb dit met Rutger Groot Wassink besproken. Ik heb toen voorgesteld om samen 
een vorm te vinden die recht doet aan de eigenheid van Weesp. Hij reageerde 
daar heel positief op. En feitelijk zijn daaruit geleidelijk de randvoorwaarden 
ontstaan. De kern was dat Weespers zeggenschap moest houden over het gebied 
Weesp. Eigenlijk Driemond-Weesp want in die tijd speelde die koppeling ook al. 

Het nieuwe bestuur zou zich moeten beperken tot de behapbare zaken. Want 
diverse zaken waren al te abstract geworden voor de bestuurlijk schaal van 
Weesp. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het sociale domein of de Regionale Energie 
Strategie. Die gingen het kennisniveau zover te boven dat je feitelijk niet wist 
aan welke knoppen je moest draaien. Dus ontstond de randvoorwaarde dat het 
aandachtsgebied op de schaal van Weesp moest zijn. 

Ik wilde daarbij onderzoeken hoever we de randen van de vrijheid konden 
opzoeken. En daarvoor heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een half uur 
met de minister* kunnen praten. Zij was bereid om daarin heel ver te gaan; ze 
had natuurlijk zelf een achtergrond als wethouder van Amsterdam. Vervolgens 
heb ik met Rutger Groot Wassink een expertbijeenkomst georganiseerd. 
We wilden nagaan wat zowel nuttig zou zijn voor Weesp als voor Amsterdam. 
Daaruit kwam naar voren dat de wetgeving heel veel mogelijkheden biedt. Maar 
ook dat je je belang moet bewaken. Bijvoorbeeld hoe je de concurrentie aan kan 
gaan met de andere, veel grotere stadsdelen. Uiteindelijk gaat het vaak over geld. 

Op het gebied van participatie krijgt Weesp veel vrijheid. In de hoofdlijnennoti-
tie Nabijheid van Bestuur die is omarmd door college en raad van Amsterdam, 
staat dit ook zo beschreven. Er is veel ruimte om de initiatieven niet alleen uit de 
bestuurscommissie maar juist ook uit de inwoners zelf te laten komen. En daar 
past een model als van De Weesper Vereniging goed in. Of andere initiatieven 
die ontstaan uit maatschappelijke ontwikkelingen. In die tijd speelde corona 
bijvoorbeeld nog niet en in twee jaar is de rol van de digitale middelen enorm 
toegenomen. We wilden daarom borgen dat burgerparticipatie in de hoofdlij-
nennotitie vastgelegd zou worden. 

Mijn persoonlijke ambitie was om de bestuurs-
commissie overeen te laten komen met de schaal 
van Weesp. Een belangrijke overweging was de 
afstand die door schaalvergroting ontstaat. Het 
was echt mijn persoonlijke doel om de bestuurs-
commissie enerzijds een goed bestuurlijk gewicht 
te geven en toch dichtbij de weespers te laten 
staan. We vonden bijvoorbeeld dat er ook andere 
politieke lijsten in zouden kunnen komen dan 
de partijen in de Stopera. Als je het nu geldende 
Amsterdamse stelsel had gevolgd, dan was er in 
Weesp gewoon een afspiegeling van het Amster-
damse college gevonden..
 
Dit model is daarmee een proeftuin voor moge-
lijk nieuwe ontwikkelingen. Zo staat het ook in 
een advies over het bestuurlijk stelsel. Na drie jaar 
wordt er een evaluatie gehouden hoe dit model 
doorontwikkeld kan worden. Ik hoop van harte 
dat de bestuurscommissie de basis daarvoor legt. 
En dat is ook de vrijheid die er gegeven is. Ik 
denk dat De Weesper Vereniging trouwens een 
mooie aanvulling kan zijn op de adviezen van de 
bestuurscommissie richting de Stopera. 

Wat ik tot slot wil benadrukken is dat men wel in 
de spiegel moet blijven kijken. Enige zelfreflectie 
is nuttig om serieus genomen te worden, gezien 
de schaal van zo’n 20.000 inwoners.

Ik blijf de ontwikkeling vanuit Landsmeer zeker 
met grote aandacht volgen en wens Weesp succes 
met de ontwikkeling van een eigen plek binnen 
Amsterdam! 

Léon	de	Lange, voormalig wethouder gemeente 
Weesp, huidige burgemeester van Landsmeer

* Kaysa Ollongren, minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Voormalig wethouder
van Weesp, Léon de Lange
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KENNISMAKING

De Weesper Vereniging voor..
“De overheid gaat ervan uit dat de burger altijd overal tegen is, maar dat roept ze 
over zichzelf af. Het overgrote deel van de inwoners heeft positieve ideeën over hoe 
hun wijk of buurt eruit moet zien. Maar dan moet je wel beginnen met naar ze te 
luisteren en ze niet confronteren met een plan waar ze alleen maar voor of tegen 
kunnen zijn. Dan mobiliseer je alleen de criticasters.”

Zegt de planoloog Zef Hemel in het Parool van 15 januari 2022. En daarmee 
geeft hij precies het belang van onze vereniging aan. Want hij adviseert dat ‘de 
overheid’ naar ‘ze’ moet luisteren. Maar.. hoe dan. Want organiseer je als over-
heid een 
participatieproces, dan vreest men dat daar alleen de ‘usual suspects’ komen. 
De Weesper Vereniging is de afgelopen jaren ontwikkeld om hiervoor een 
oplossing te zoeken. 

Het vertrouwen in participatie is bij de bevolking flink aangetast omdat het 
nooit aan het begin van een plan wordt georganiseerd. Inspraak lijkt vaak als 
een uitnodiging om op het station naar een langsrijdende trein te kijken. Maar 
de overheid heeft het ook niet makkelijk. Want hoe organiseer je bij de start een 
echt representatieve en positief ingestelde vertegenwoordiging uit de inwoners. 
En hoe voorkom je dat een enkeling de stemming domineert. 

Op al die vragen biedt ons model een oplossing. Wij gaan actief op zoek naar 
‘positieve ideeën over een wijk of buurt’. Door samenspraak te organiseren waar 
iedereen aan mee kan doen. Fysiek en via het digitale platform dat we hebben 
ontwikkeld. Wij bieden de overheid de mogelijkheid om te ‘beginnen met naar 
ze te luisteren’. Dat doen we door het samenbrengen van belanghebbenden. Want 
natuurlijk zullen er bij elk plan tegengestelde belangen spelen. Maar in plaats van 
‘alleen maar voor of tegen’, leveren wij een afgewogen samenvatting waarin alle 
belangen zijn benoemd. En we leveren dit als transparante informatie aan het 
openbaar bestuur. Voor Weesp-Driemond dus aan de Bestuurscommissie.

Meervoudige Democratie
Amsterdam worstelt al jaren met de kloof tussen overheid en samenleving. Vorig 
jaar heeft het stadsbestuur de universiteit van Tilburg een onderzoeksopdracht 
gegeven. Niet alleen om de tevredenheid met het bestuurlijk stelsel te onderzoe-
ken maar ook om oplossingen aan te dragen. De onderzoekers gaven vijf scena-
rio’s voor verbetering. Als verreweg de beste kwam ‘Meervoudige Democratie’ uit 
de bus. Maar daar kon de raad natuurlijk niet voor kiezen; er was gewoon nog 
geen enkele ervaring mee en het is niet aan hen om dat te organiseren. Het moet 
uit de bevolking komen! Daar gaan we dus wat aan doen. 
Weesp krijgt bij de fusie een bijzondere positie. En dat biedt de kans om een 
vorm te ontwikkelen voor meervoudige democratie. Dat is onze uitdaging. En 
daarom is onze naam:  De Weesper Vereniging voor Meervoudige Democratie.

Rogier de la Rive Box, voorzitter

Rogier de la Rive Box, Henk Ebing en Christian Zierleyn

Het voorlopige bestuur, bestaande uit de oprichters van de vereniging. 
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DE	KIESWIJZER

Over de Kieswijzer
De Weesper Vereniging heeft vorig jaar bij het gemeentebestuur een voorstel 
ingediend om een verkiezingsevenement te organiseren. De partijen GroenLinks 
en D66 hebben een amendement ingediend om daarvoor budget beschikbaar te 
stellen. De gemeenteraad heeft daar unaniem vóór gestemd. De Weesper Vereni-
ging organiseert dit dus op eigen initiatief maar met een subsidie van de 
gemeente. Wij staan volledig neutraal ten opzichte van de partijen. Ons doel 
is om de leden van de bestuurscommissie aan Weesp en Driemond bekend te 
maken. Want er is wel wat te kiezen dit jaar!

Het wordt een unieke verkiezing. Voor het eerst worden zowel kandidaten 
gekozen voor de Amsterdamse gemeenteraad als voor onze Weesp-Driemond 
bestuurscommissie. De ‘grote’ onderwerpen zullen in de toekomst door de 
gemeenteraad van Amsterdam behandeld worden. De bestuurscommissie richt 
zich echt op de belangen van Weesp en Driemond. En juist daarom is het van 
belang dat er een bestuurscommissie wordt gekozen waar we vertrouwen in 
hebben. Dan wil je natuurlijk weten waartussen gekozen kan worden.. 

Maar er is ook een groter belang. Alle ogen zijn gericht op Weesp-Driemond. 
Want wij dienen als een proeftuin voor democratische vernieuwing. En dat 
is dé manier om binnen Amsterdam zichtbaar te blijven. Met niet veel meer 
dan 20.000 inwoners is Weesp niet groter dan een buurt. Maar met onze lange 
geschiedenis op het gebied van democratie kunnen we ons onderscheiden. Dan 
wordt er naar ons gekeken en: naar ons geluisterd!

We laten Weesp op drie manieren kennismaken met de kandidaten voor de 
bestuurscommissie: we organiseren een verkiezingsevenement, we geven dit 
boekje uit en we starten een digitaal platform.
- Het verkiezingsevenement geeft kandidaten een kans om zich persoonlijk te 
profileren. 
- In deze kieswijzer hebben we de kandidaten gevraagd om hun visie te geven 
over bepaalde onderwerpen. Daarmee wordt het mogelijk om partijen te 
vergelijken. 
- Het digitale platform legt de komende jaren een verbinding tussen de 
samenleving en de bestuurscommissie.

DE	LIJSTEN	EN	PARTIJEN

Je kan nu kiezen tussen een persoonlijke kijk en een politieke visie!
In dit boekje maken we een onderscheid tussen politieke partijen en lijsten. 
Politieke partijen zijn verenigingen met leden. Daarnaast doen er ook drie lijsten 
mee van individuele Weespers. En dat is uniek!
Nu valt er nog meer te kiezen. Want je kan nu dus een ideologische of meer 
persoonlijke keus maken. Bij ideologisch gaat het om politieke kleuren zoals 
links-rechts en progressief-conservatief. Bij een lijst gaat het om persoonlijke kijk 
op de belangen van Weesp.

We hebben deze kieswijzer ingedeeld naar de drie lijsten en de politieke partijen. 
Bij de lijsten zijn er drie heel verschillende kandidaten. Een jonge kandidaat met 
veel jaren toekomst voor zich, een kandidaat met veel jaren levenskennis achter 
zich en een kandidaat met een rijke ervaring als burger met een niet-westerse 
achtergrond. De politieke partijen zijn opgenomen in volgorde van 
aanlevering van de tekst. Helaas heeft de WSP besloten niet mee te doen met 
deze kieswijzer. Jammer, want bij verkiezingen gaat het natuurlijk om het 
kunnen kiezen op basis van inhoud.

LIJSTEN
Pagina
14 Lijst Molin 
16 Lijst Popal
20 Lijst Rupert Wijnmalen

PARTIJEN
Pagina
24 GroenLinks
28 PvdA
32 VVD 
36 D66
40 CDA
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Beste	Weesper,
Ik ben Yentl Molin, lijsttrekker van de politieke partij Lijst Molin.
Ik ben 18 jaar oud en woon al mijn hele leven in Weesp. Ik doe mee met de 
stadsdeelraad verkiezingen in Weesp zodat ik op kan staan voor de jongeren in 
Weesp. Jongeren kunnen te makkelijk vergeten worden in het maken van grote 
beslissingen en hier wil ik verandering in brengen.

De	leefomgeving
Weesp is een prachtig stadje, ik zie het als een middelpunt.  Je bent binnen 20 
minuten in Almere, Amsterdam en Hilversum, drie steden met een redelijk aan-
tal hogere scholen. Het probleem is dat dit middelpunt niet toegankelijk is voor 
deze studenten. De oorzaak hiervan zijn de prijzen van woningen tegenwoordig.
Door sociale huur blijven woningen een optie voor de studenten, een kans om 
hun eigen leven op te starten, een leven buiten de zolder van hun ouders.

Veiligheid
De veiligheid in Weesp is ook iets waar ik verandering in wil zien.
Veel jongeren en ook ouderen voelen zich niet veilig genoeg om als het donker is 
in hun eentje over staat te gaan. Het is een gewoonte geworden om aan je kinde-
ren te vertellen voorzichtig te zijn in het donker omdat je niet weet wie je tegen 
kan komen. Ik wil dat dit niet meer hoeft, ik wil dat we kunnen genieten van een 
avondwandeling.

Dit houdt niet in dat er meer politie deze veiligheid moet handhaven, dit kan 
weer zorgen voor een nieuwe angst voor jongeren. Jongeren willen naar buiten. 
En als ze dan de kans krijgen om dit te doen moeten ze niet bang gemaakt 
worden door de politie.

Activiteiten
Er wonen veel jongeren in Weesp en dit aantal blijft groeien. Wij vinden het be-
langrijk dat er dan ook genoeg te doen is voor deze jongeren. Ze hebben nergens 
om heen te gaan, dus zitten ze misschien binnen, gaan ze naar plekken waar ze 
overlast kunnen veroorzaken of ergens waar ze niet gewild zijn. 

Er moet een plek of plekken zijn waar jongeren heen kunnen om te gaan hangen 
met vrienden of om een feestje te hebben. De laatste twee jaren hebben ze 
allemaal binnen gezeten en wanneer we weer naar buiten kunnen is er nog 
steeds niks om buiten te doen.
 
Omgeving
We moeten Weesp natuurlijk ook mooi en gezond houden, het milieu speelt 
hier een grote rol in. Je kan op veel plekken in Weesp troep vinden, vooral op 
de plekken waar mensen samenkomen. Wij denken dat als we met zijn allen 
samenwerken wij dit kunnen veranderen. Met meer scheidende prullenbakken, 
vrijwilligers en een goede mindset denken wij dat we al een heel eind komen.

Instellingen
De laatste twee jaar hebben we allemaal binnen gezeten, veel jongeren konden 
niet naar school, konden niet naar vrienden en zaten de hele dag in hun kamer.
Dit heeft voor veel jongeren ervoor gezorgd dat ze zelfs tegen een burn-out aan 
kwamen of dat ze langduriger mentale problemen hebben opgelopen. Al deze 
jongeren waren in de steek gelaten door de lange wachtrijen voor mentale hulp 
en het gevoel dat hier niks aan gedaan werd. Dit moet veranderen. Productief 
zijn is niet mogelijk zolang je hoofd er niet in zit.

Voorzieningen
In Weesp hebben we de mogelijkheid om keuze te maken uit vele sporten. Dit 
willen we behouden. Jongeren maken door sport nieuwe vrienden en hebben 
iets te doen na school om naar uit te kijken.

En als laatste, Voor een klein stadje hebben we nog redelijk veel scholen en met 
het aantal kinderen in Weesp is dat ook wel nodig. Scholen zouden voor ieder-
een toegankelijk moeten zijn; iedereen heeft het recht op een educatie. Scholen 
zouden een veilige en fijne omgeving moeten zijn voor jongeren, zo willen wij 
dat pesten en de mentale staat van jongeren een groter onderwerp moet worden. 
zo leren zij hier ook open over te zijn.
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Popal
Lijst

Ik ben Fahima Popal (55) en al veel jaren inwoonster van Weesp. Ik ben doctor 
in de Afghaanse geschiedenis. Ik studeerde af in Moskou en deed begin jaren ’90 
promotieonderzoek naar de positie van vrouwen in de Afghaanse geschiedenis. 
Na mijn studie ben ik teruggegaan naar Afghanistan en heb op de Internationale 
afdeling van het ministerie van gezondheidszorg gewerkt. Verder was ik 
gekozen als kaderlid van de Universiteit van Kabul. Toen de Taliban in 1996 
aan de macht kwamen, ben ik gevlucht. Ik vluchtte het land uit en kwam in 
Nederland aan. Ik ben eigenlijk vrijwilligerswerk gaan doen om met anderen in 
contact te komen en de taal te leren.

In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Stichting Vrouwen van Weesp. De 
stichting stelt alles in het werk om vrouwen met een buitenlandse achtergrond 
als gelijkwaardige burgers in de samenleving mee te laten functioneren. We 
brengen culturen samen en zorgen ervoor dat deze vrouwen mondig worden en 
goed hun weg kunnen vinden in de samenleving.
In de afgelopen 25 jaar heb ik door mijn brede inzet in de maatschappij en mijn 
Stichting Vrouwen van Weesp, al heel veel ervaring opgedaan.

Ik ben nauw betrokken bij de samenvoeging van Weesp en Amsterdam. In 2018 
kon de bevolking van Weesp zich bij een referendum uitspreken over de keu-
ze voor een fusiepartner, Gooise Meren of Amsterdam.  Als secretaris van het 
Comité Zelfstandig Weesp (CZW) heb ik meegeholpen dat referendum van 
de grond te tillen. Helaas kon Weesp niet zelfstandig blijven, maar inwoners 
kunnen nu op democratische wijze een bestuurscommissie kiezen. Daarom heb 
ik besloten mij als kandidaat voor de bestuurscommissie stadsgebied Weesp 
Driemond als onpartijdige persoon verkiesbaar te stellen.

Mijn hart ligt bij het welzijn en de sociale cohesie van alle inwoners van Weesp 
en Driemond. Daarbij leg ik de nadruk op vrouwenemancipatie en vrouwen-
rechten.

Willen jullie meer weten over mijn werk en dagelijks leven, kijk dan op de 
website www.vrouwenvanweesp.nl of de Facebookpagina Stichting Vrouwen van 
Weesp.
Voor	vragen,	mail	naar:	lijstpopal@hotmail.com
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Welzijn	in	Weesp	en	Driemond;	dat	is	waar	het	bij	Lijst	Popal	om	draait.
Waarden als individuele vrijheid en sociale cohesie vind ik belangrijk.
Meer verbindingen en solidariteit tussen de inwoners, meer basisvoorzieningen 
en ondersteuning, meer sociale woningen en betaalbare woningen, meer 
verlichting op straat, meer groen en veiligheid in Weesp en Driemond en een 
mooie, schone en leefbare Weesp en Driemond!

Talentontwikkeling	op	buurtniveau
Ik vind het belangrijk dat de lokale overheid die dicht bij de bewoners staat, 
de initiatieven van de bewoners ondersteunt en hen begeleidt om tot bloei te 
komen. Initiatieven die van bewoners zelf komen, moeten extra aandacht en 
waarde krijgen. Ik heb vertrouwen in de initiatieven die uit het hart van de 
mensen zelf komen.

Iedereen wil op een prettige manier gebruikmaken van een plein om elkaar te 
ontmoeten. We bedenken hoe een plein een fijne verblijfsplek kan worden.
In Weesp en Driemond komen steeds meer mensen wonen. Onder hen zijn veel 
nieuwe Nederlanders met een andere achtergrond. Daarom is het sociale contact 
tussen bestaande inwoners en nieuwkomers van groot belang. Ik wil nieuwe Ne-
derlanders helpen hun kansen te vergroten en mee te doen in hun nieuwe stad.

Ontmoetingscentrum
Ik vind het erg belangrijk dat er in Weesp een ontmoetingscentrum komt dat 
voor iedereen toegankelijk is. We missen in Weesp en Driemond een 
gemeenschappelijke ruimte waar wij elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en 
maatschappelijke activiteiten kunnen organiseren. Daar kunnen wij de dialoog 
aangaan om de sociale binding en onderling respect te bevorderen. Bewoners 
stimuleren om eigenaarschap te gaan voelen voor hun eigen buurt in Weesp.
Bovendien helpt een ontmoetingsplek isolement en vereenzaming van inwoners 
van Weesp en Driemond te voorkomen. Deze ontmoetingsplek kan de sociale 
banden tussen jong en oud versterken.

Jongeren
De toekomst van Weesp ligt in de handen van jongeren. De verhoudingen tussen 
volwassenen en jongeren met verschillende culturen zijn een belangrijk en 
actueel thema. Zeker ook in Weesp!
Ik wil een oefenplaats organiseren waar jongeren hun democratische vaardighe-
den kunnen oefenen en kunnen leren hun mening te uiten. 

Hiervoor is het nodig om te weten of en hoe jongeren hun invloed willen gebrui-
ken. De kloof tussen beleid en hun denkwereld wordt verkleind.
Ik wil met jongeren in gesprek gaan om te horen waar zij in hun leven hier 
behoefte aan hebben. Gesprekken waarin jongeren allerlei maatschappelijke 
thema’s met elkaar bespreken. Jongeren leren van elkaar en ook van volwassenen 
en sterker nog: ze zijn geïnspireerd en stellen meningen bij.

Emancipatie
Daarnaast is ook de emancipatie van vrouwen van belang! Ik wil inzetten op 
versterking van hun eigen kracht. Idealiter richten de bewoners zich eerst op hun 
eigen netwerk en omgeving. Op deze manier blijft de zorg betaalbaar en komt de 
ondersteuning ten goede aan iedereen die dat echt nodig heeft. Ook stimuleer ik 
burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor het groen houden van een 
buurt bijvoorbeeld. Of wanneer ouderen die hun eigen tuin niet goed kunnen 
onderhouden van jongeren een handje hulp vragen.

Huis	van	de	Stad
Een ontmoetingsplek waar ouderen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, een bezoek 
kunnen brengen.  Daarnaast zijn ouderen met een niet-Westerse achtergrond 
vaak eenzaam en leven ze in armoede. Ook vinden ze moeilijk aansluiting bij het 
welzijn- en zorgaanbod. Een ontmoetingsplek waar mensen de digitale 
apparaten kunnen leren gebruiken. Moeite hebben met de digitale wereld zorgt 
op termijn voor vervreemding van de maatschappij. Dat wil ik voorkomen!

Oplossing: 
Het Huis van de Stad, een ontmoetingsplek voor bewoners ontwikkelen.

Loket
Ik wil een lokaal loket van de gemeente in Weesp.

Nood-wachtopvang
Er moet een soort nood/wacht-opvang komen voor mensen die in een nood-
situatie zijn beland. Aan een nood-wachtopvang (voor mensen die op een huis 
wachten) in Weesp is een enorm gebrek.

Park
Ik wil een volkspark in Weesp met allerlei faciliteiten voor iedereen.

Popal
Lijst
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EVEN	VOORSTELLEN..
Mijn naam is Rupert Wijnmalen en ik ben 67 jaar. Ik ben getrouwd met Angela 
en heb 2 dochters (jong volwassenen). Ik ben de trotse opa van een kleinzoon en 
heb het beste voor met de generatie van de toekomst! Ik woon bijna 34 jaar in 
Weesp en voel mij een Weespermop, alhoewel ik dat natuurlijk niet echt ben.

Met een achtergrond op het gebied van human resources, ben ik jarenlang 
mede-eigenaar geweest van het loopbaanadviesbureau Focus Nederland. Ik ben 
sinds vorig jaar januari 2021 met pensioen. Nu ik meer vrije tijd heb kan ik mij 
volop bezig houden met maatschappelijk/bestuurlijke zaken, recreatie (water-
sport) en cultuur. Ik voel me zeer betrokken bij het wel en wee van Weesp!

WAAR HET MIJ OMGAAT...
Is, dat ik als eenmanspartij, “Rupert Wijnmalen”, “Onafhankelijk en Onpartij-
dig” een bijdrage wil leveren en mezelf wil inzetten voor de verbetering van de 
leefbaarheid van Weesp.  Ik wil dit samen voor elkaar krijgen, “Voor alle Wees-
pers”, “Zij aan Zij”! Het isin het belang van alle Weespers om met alle doelgroe-
pen en met alle (nieuwe) wijken en buurten de VERBINDING te maken en te 
versterken!
Wat mij betreft zijn wij als bestuurscommissieleden de “ogen en oren” van de 
Weespers, hebben onze eigen bevoegdheden en moeten zichtbaar, bereikbaar en 
benaderbaar zijn! 

 
Wat	is	de	situatie	en	wat	moet	er	gebeuren..

LEEFBAARHEID 
Onder deze noemer wil ik meewerken aan een aantal belangrijke thema’s zoals: 
Veiligheid, Infrastructuur, Huisvesting, Jongeren, Recreatie & Toerisme.

VEILIGHEID 
Politie (wijkagenten) meer zichtbaar op straat en in woonwijken, politiepost 
moet dagelijks bereikbaar zijn, zichtbare en doeltreffende handhaving (BOA’S) 
is noodzakelijk, effectieve aanpak van “onveilige” crisisplekken in Weesp (i.v.m. 
drugshandel, agressief bedreigend gedrag, lawaaioverlast). Promoten van buurt-
communicatie als middel om een veiliger gevoel te ontwikkelen bij de inwoners 
van Weesp.

INFRASTRUCTUUR 
Aanpak van gevaarlijke verkeersituaties (Bijv. Meester Bouhuijstunnel, rotondes 
naar/van Bloemendaalderpolder (Weespersluis)) en verbeteren van oversteek-
plekken, veilige(re) loop- en fietsroutes, rotondes, kruisingen en verlagen van 
de maximum snelheid, daar waar het de  veiligheid vergroot. Verbetering en 
uitbreiding van openbaar vervoer van en naar alle wijken van Weesp (Aetsveld, 
Bloemendaalderpolder (Weespersluis), Driemond-Weesp). Realisatie van een 
goede stedelijke inpassing van de maatregelen die genomen worden in het kader 
van OV-SAAL (Verbetering spoorverbindingen en fysieke inpassing van de 
spoorbaan en het station). Behoud economisch belangrijke vaarverbinding over 
de Vecht.

HUISVESTING
Optimalisatie sociale huur maximaal 600,-/700,- per maand en de bouw/ontwik-
keling van  betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs van maximaal 
€ 180.000,-/250.000,- (Starterswoningen voor jongeren/doelgroepen). Voor-
zieningen/winkelcentra nabij (senior)appartementen voor ouderen realiseren. 
Doorstroming ouderen verbeteren, bijvoorbeeld door invoeren “Van Groot naar 
Beter en Passend” (Seniorenappartementen). Verbetering van mogelijkheden 
voor ouderen om in hun eigen woning te blijven wonen. 
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JONGEREN:
Meer aanbod van passende faciliteiten (bijv. club) voor ontspanning, feest, 
dance etc. zoals vroeger Flat 113, ’t Vosje en POC. 
Voorkoming van hangplekken, overlast, agressief gedrag. 

RECREATIE & TOERISME 
Doorgroeien van de ambitie van Weesp om een gastvrije, toeristische gemeente 
te zijn op basis  een eigen gezicht/identiteit. Door het bestaande en potentiële 
aanbod zichtbaarder te maken, de belevingswaarde te vergroten en te versterken. 
Als randvoorwaarde voor de recreatieve ontwikkelingen geldt het behoud van de  
Weesper kernkwaliteiten; te weten het monumentale, het landelijke (natuur), het 
culturele (theater, creatieve groep, historische kring, museum), de gastvrijheids-
industrie, het rijke verenigingsleven en het klein stedelijke karakter. Het is van 
groot belang dit te behouden/te waarborgen binnen de grootstedelijke bestuur-
lijke ontwikkeling door de fusie met Amsterdam. 

Ik vind het van belang om met betrekking tot alle andere onderwerpen, die 
vallen onder “Leefomgeving”, “Instellingen” en “Economie”, aan de Weespers te 
vragen wat de situatie  hieromtrent nu is, wat de gevolgen daarvan zijn, wat men 
daarvan vindt en wat er naar hun idee moet gebeuren. 
Want informatie “ophalen” is essentieel om beleid te bepalen!   

Bereikbaarheid, mail rupertwijnmalen@xs4all.nl, telefoon 06-53 408 108.

ONAFHANKELIJK, ONPARTIJDIG, VOOR ALLE WEESPERS, ZIJ AAN ZIJ!

De partijen zijn opgenomen in volgorde van aanlevering van hun bijdrage. 
De WSP heeft besloten, niet deel te nemen aan deze kieswijzer.

Op de volgende pagina’s
24 GroenLinks
28 PvdA
32 VVD 
36 D66
40 CDA

Om de politieke partijen inhoudelijk met elkaar te kunnen vergelijken, zijn hun 
inhoudelijke visies verdeeld in drie blokken met elk drie thema’s:

LEEFOMGEVING
- Huisvesting en voorzieningen
- Veiligheid en toegankelijkheid
- Milieu, landschap en energie

INSTELLINGEN 
- Zorg en welzijn
- Sport en recreatie
- Cultuur en educatie

ECONOMIE
- Detailhandel en horeca
- Diensten en vervoer
- Industrie en ambacht

RupeRuperrt t 
WWijnmalenijnmalen
LLijst 28ijst 28 De politieke partijen
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Vanuit Rotterdam vertrokken, kwamen mijn man en ik in 1999 in Weesp terecht. 
We kozen voor Weesp omdat het centraal ligt, met redelijk betaalbare woningen 
en goed openbaar treinvervoer. Weesp was voor mij een ontdekking. Niet te 
klein, met alle voorzieningen, een mooie binnenstad, leuke winkels en vooral 
veel actieve verenigingen.

In Weesp ben ik actief bij de roeivereniging, heb ik gezongen in het Kroonkoor 
en heb ik als penningmeester  mijn bijdrage geleverd aan de oprichting van 
Stichting Chamber Music Weesp.

De eerste vijftien jaar van mijn werkende leven werkte ik als financieel controller 
voor diverse organisaties. Na een carrièreswitch werd ik in 2007 humanistisch 
geestelijk verzorger bij justitie. Naast mijn werk ben ik sinds 2010 actief bij 
GroenLinks. Eerst in het bestuur, vanaf 2016 als raadslid en  sinds 2018 ben ik 
fractievoorzitter van GroenLinks.

Ik vind het belangrijk dat er zorg is voor het groen in Weesp en de natuur 
rondom Weesp, dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn voor alle Weespers 
en hun kinderen en dat er zorg is voor de mensen die het anders niet redden. 
Daarnaast mag Weesp geen slaapstad worden: goede winkels, uitgaansgelegen-
heden en een bloeiend verenigingsleven blijven belangrijk. Tot slot is het van 
groot belang dat we met z’n allen werken aan een duurzaam Weesp! 

De afgelopen vier jaar heb ik mij in de gemeenteraad ingezet voor een groen, 
duurzaam en sociaal Weesp. We hebben veel voor elkaar gekregen. 
In het kader van de fusie met Amsterdam ben ik er trots op dat we als kleinste 
stadsgebied een eigen bestuur van elf leden krijgen. En ik ben er trots op dat we 
de veertien kernwaarden van Weesp hebben geborgd bij Amsterdam door deze 
vast te leggen in een bestuurlijk akkoord. Hiermee zijn de identiteit en de 
belangen van de Weespers veilig gesteld na fusie met Amsterdam. 

De menselijke maat, aandacht voor de medemens, hart voor de natuur en 
streven naar een duurzame samenleving, dat vind ik belangrijk voor Weesp, 
onze parel aan de Vecht!

Jan	van	der	Does
Lijsttrekker GroenLinks Weesp-Driemond

Gerealiseerd:
Van het vorige programma hebben we de meeste plannen gerealiseerd: 
• De minimaregelingen zijn flink uitgebreid met de faciliteiten van Amsterdam.
• De steun voor gezinnen met schulden is verbeterd.
• Diverse bouwplannen voor sociale woningbouw voor starters en senioren zijn  
   goedgekeurd.
• De biodiversiteit van het groen is toegenomen.
• Weesp is duurzamer geworden dankzij subsidieprogramma’s en voorlichting. 
• Het mobiliteitsplan met ruimte voor de fiets en de voetganger is aangenomen.
• De schansen worden opgeknapt.
• Weespers zijn meer betrokken bij het bestuur van de stad.
 

LEEFOMGEVING 
GroenLinks Weesp-Driemond zet zich in voor een stad die toegankelijk, groen 
en duurzaam is. In Weesp moeten ook voor mensen met een kleine beurs, zoals 
starters, gezinnen en ouderen woningen beschikbaar zijn.

Huisvesting	en	voorzieningen 
• De starterslening voortzetten zodat jonge gezinnen in Weesp-Driemond 
   kunnen blijven wonen.
• Betaalbare doorstroommogelijkheden voor ouderen mogelijk maken.
• Meer woningen in het sociale- en middensegment, o.a. in Weespersluis.
• Een tussenvoorziening te realiseren met woonplekken waar mensen tijdelijk                               
   kunnen wonen. Bijvoorbeeld voor mensen in scheiding of ex-gedetineerden.
• Maatschappelijke voorzieningen in de buurt faciliteren, zoals gezondheids-
   centra, buurtcentra, speeltuinen en jongerenvoorzieningen.

Veiligheid	en	toegankelijkheid	
• Stoepen en openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
• Het stadsdeelbestuur moet benaderbaar zijn.
• Gemeentelijke informatie moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn.
• Alle wijken zo inrichten dat mensen zich daar veilig voelen.
• Sociale veiligheid bevorderen door buurtkamers en jongerencentra.
• Discriminatie en uitsluiting tegengaan. We kijken naar elkaar om!

Milieu,	landschap	en	energie	
• Meer biodiversiteit bevorderen in bebouwde kom en buitengebied.
• Strijden voor het open landschap en de weidevogels.
• Groen op platte daken.
• Meer groen en minder tegels, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.
• Klimaatrechtvaardigheid bevorderen door vermindering energieverbruik te   
   stimuleren en energie-armoede te bestrijden met duurzame oplossingen.
• Platform Weesp Duurzaam, het onafhankelijke platform voor een groener en  
   duurzaam Weesp, uitbreiden en versterken.
• Bedrijven helpen verduurzamen.
• Voor de energietransitie vooral inzetten op zonnepanelen en warmtetransitie. 
• Mede-eigenaarschap van duurzame energieopwekking stimuleren.
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INSTELLINGEN 
GroenLinks Weesp-Driemond zet zich in voor een stad waar iedereen zich thuis 
voelt en niemand buiten de boot valt. Een stad waar we trots op mogen zijn en 
waar we de vele sportieve, sociale en culturele activiteiten stimuleren.

Zorg	en	welzijn 
• De integrale aanpak van het Sociaal Wijkteam in Weesp willen we behouden.                        
   Daarnaast maken we ook gebruik van de professionaliteit van de buurtteams   
   en ketenpartners in Amsterdam.  
• Investeren in mensen. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering verdienen  
   maatwerk bij het zoeken naar werk of een dagbesteding.  
• Discriminatie gaan we tegen. Iedereen moet zich in Weesp-Driemond thuis   
   voelen, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur.
• Armoede actief bestrijden door armoedepreventie en schuldhulpverlening.

Sport	en	recreatie	
• Het rijke verenigingsleven van Weesp en Driemond behouden en versterken.  
• Sporten is gezond voor iedereen. Buurtsportcoaches zetten hun werk voort  
   voor jongeren en doelgroepen die minder goed in staat zijn om deel te nemen  
   aan activiteiten. 
• Laagdrempelige initiatieven van sportclubs om leden te werven zoals de 
   Weesper SportFair moeten gekoesterd worden.
• Het jeugdsportfonds zorgt dat zwemlessen en andere sporten betaalbaar zijn.
• Alle wijken zo inrichten dat er voldoende plek is om te spelen en te sporten. 
• Schoolpleinen moeten toegankelijker worden voor de buurt buiten schooltijd.
• Met Bekijk je Wijk willen we kinderen invloed geven op hun omgeving. 

Cultuur	en	educatie	
• Het culturele leven en activiteiten in Weesp-Driemond blijvend stimuleren o.a.  
   door een apart cultuurfonds voor stadsgebied Weesp-Driemond.
• Het stadhuis omvormen tot het ‘Huis van Weesp’ waarin het museum, de be 
   stuurscommissie en de Weespers een plek krijgen.  
• Jongerencultuurfonds voor cultuureducatie op de scholen en voor culturele  
   activiteiten. 
• Voor iedereen toegankelijke culturele evenementen ook voor mensen met  
   lagere inkomens. 
• Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren stimuleren. Het stadsge 
   bied biedt zelf stageplaatsen aan en stimuleert bedrijven en (maatschappelijke)  
   organisaties dit te doen

• Zorgdragen voor een tijdige uitbreiding van het voortgezet onderwijs in   
   verband met de groei van het aantal gezinnen met jonge kinderen die straks  
   doorstromen.
• Jongeren vragen wat zij van de gemeente verwachten. We willen onderzoeken  
   of er meer ontmoetingsplekken voor jongeren kunnen komen.
• Ecologisch bewustzijn bevorderen in samenwerking met biologische boerenbe 
   drijven en natuurmonumenten.

ECONOMIE 
GroenLinks zet zich in voor een levendige stad waar gewoond, gewerkt en 
gerecreëerd kan worden. Daarbij is een bloeiend winkelbestand en gezellige 
horeca van groot belang. Het bevorderen van de creatieve industrie en schoon 
en veilig vervoer vindt GroenLinks van groot belang.

Detailhandel	en	horeca 
• Een aantrekkelijke binnenstad bevorderen door:
o De Nieuwstraat vanaf de Grote Kerk Voetgangersgebied te maken.
o Geen doorgaand autoverkeer door de binnenstad toe te staan.
o Parkeren mogelijk te maken aan de buitenrand van het centrum.
• Leegstand van winkelpanden en horeca tegengaan.
• Welkom in Weesp en Weesp Gastvrij faciliteren.

Diensten	en	vervoer 
• Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers naar het centrum en 
   voorzieningen realiseren:
o Een extra fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor.
o Aetsveld verbinden met het centrum door betere oversteekplaatsen over  
 de provinciale weg (N236).
o Veilige fiets- en voetgangersroutes naar scholen en voorzieningen wor 
 den gerealiseerd, ook in Weespersluis.
• Schoner en veiliger vervoer bevorderen door:
o Voldoende oplaadpunten in Weesp en Driemond te realiseren.
o Snelheid in bebouwde kom overal op maximaal 30 km te stellen.
o Snelheid provinciale weg N236 langs Aetsveld naar 50 km te brengen.
o Verbetering van het vervoer voor minder mobiele mensen.
o Verbetering openbaar vervoer binnen Weesp en betere regionale OV  
 verbindingen, ook in de avonduren en het weekend. 
o Mokumflex als betaalbare taxivervoerder behouden voor Driemond met  
 uitbreiding van zijn dienstverlening naar Weesp. 

Industrie	en	ambacht
• Vrijplaatsen behouden, zoals het Domijn.
• Biologische en ecologische bedrijven faciliteren.
• Lokale productie stimuleren.
• Circulaire economie in Weesp promoten.
• Creatieve industrie aantrekken.
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Een sociaal, groen en eerlijk Weesp en Driemond: ik kan het me heel goed 
voorstellen. Als getogen Weesper en halve Driemonder zet ik me er met overgave 
voor in. Mijn topprioriteiten zijn het bestrijden van de wooncrisis, het hoopvol 
verduurzamen van het stadsgebied en het verminderen van ongelijkheid. Het is 
een schande dat veel inwoners nu geen betaalbare of geschikte woning kunnen 
vinden in hun eigen gemeenschap. De huisvestingsproblematiek vraagt dan ook 
om doortastende, gedurfde maatregelen. Maatregelen waarin solidariteit en 
gemeenschap centraal staan, maatregelen die gericht zijn op het welzijn en de 
rechten van mensen in plaats van op het rendement van een financiële boven-
laag. Ik geloof dat alleen een eerlijke, saamhorige gemeenschap écht toekomst-
bestendig, écht duurzaam is. Het vergroenen van Weesp en Driemond moeten 
we dus ook solidair aanpakken. Juist als we gezamenlijk de vruchten plukken, 
kunnen we de verduurzaming versnellen. En juist als we zorgen voor gelijke 
kansen en voor degenen bij wie het (even) tegenzit, zijn we een weerbare, sterke 
lokale samenleving. En dat is precies wat we nu nodig hebben.

Sjaak	Oostenrijk
Lijsttrekker PvdA Weesp-Driemond

#2 Elske Swets
Omkijken naar elkaar en solidair zijn met een ander. Dat is voor mij de essentie 
van de sociaaldemocratie en mijn motivatie om mij in te zetten.

#3 Talitha Laane
Sinds het jaar 2000 woon ik in de wijk de Hogewey. Als Klimaatburgemeester, 
betrokken student en JS’er zet ik me in voor een groene en eerlijke omgeving.

#16 Bert Keesman (kandidaat raadsverkiezing)
Inmiddels ben ik 10 jaar actief in de Weesper politiek, sinds 2017 in de gemeen-
teraad, inmiddels als fractievoorzitter

Sociaal, groen en met gelijke kansen

LEEFOMGEVING
Huisvesting	en	voorzieningen
Na een duizelingwekkende afname van het aantal sociale huurwoningen en het 
verdwijnen van de middeldure huur vindt de PvdA het tijd voor een 
compenserende beweging: voor nieuwbouwprojecten pleiten we voor het 
40-40-20-principe. Dat betekent 40% sociale huur, 40% middeldure woningen 
en 20% dure. Daarnaast moet de vrijehuursector gereguleerd worden (middels 
het woningwaarderingsstelsel en maximumhuren) en moet de afstoting van 
sociale huurwoningen stoppen. Ook moeten we het monopolie van projectont-
wikkelaars en bouwbedrijven breken, zodat betaalbare koopwoningen weer reëel 
worden. Het grote tekort aan senioren- en jongerenwoningen willen we gericht 
dichten. Om investeerders de voet dwars te zetten, maken we werk van meerde-
re soorten opkoopbescherming: naast de zelfbewoningsplicht en de beperking 
van kamerverhuur pleiten we voor een strenge verhuurdersvergunning en een 
algemeen toegepast antispeculatiebeding. In elke buurt willen we een ruimte met 
een buurthuisfunctie en voorzieningen als de kinder- en buitenschoolse opvang 
zien we als essentieel.

Veiligheid	en	toegankelijkheid
We willen dat het aantal wijkagenten en boa’s meegroeit met het aantal inwoners. 
Voor de kwaliteit en veiligheid van de wegen en trottoirs en de toegankelijkheid 
van (gebouwen in) ons stadsgebied voor mensen met een fysieke beperking 
hebben we speciale aandacht. De verbinding binnen het stadsgebied moeten we 
verder ook in letterlijke zin vergroten: er moet zo snel mogelijk een tunnel onder 
het spoor komen die Weespersluis met de rest van Weesp verbindt en in een 
fietsbrug tussen Driemond en Weesp zien we veel potentieel.

Milieu,	landschap	en	energie
In het vergroenen en verduurzamen van Weesp en Driemond zien wij een 
uitgelezen kans om ons stadsgebied nog mooier te maken. We willen letterlijk 
vergroenen door het aantal bomen te verhogen, door groenperken aanzienlijk te 
verdichten middels het toevoegen van groenlagen, door in te zetten op 
geveltuinen en groene daken en door berm- en kadegroen meer met elkaar in 
verbinding te brengen. Dit laatste vergroot van de biodiversiteit. Daarvoor willen 
we in het buitengebied ook samenwerken met agrariërs om daar meer houtige 
planten en planten voor bestuivers te laten groeien. We willen natuurinclusief 
en ‘deconstrueerbaar’ bouwen flink bevorderen en onttegeling aanmoedigen 
door in te zetten op tuincoaches (naast de energiecoaches) en een wedstrijd om 
de groenste tuin van Weesp-Driemond. De vele ‘lege’ daken willen we benutten 
voor zonnepanelen en sedum, aangevuld met meerdere vormen van elektrici-
teitsopslag en lokale uitbreidingen en buffering van het stroomnet. Daar hoort 
ook bij dat we zeer ambitieus willen besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. 
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Isolatieoffensieven per isolatiemaatregel zouden buurten en industrieterreinen 
stapsgewijs maar gezwind zuiniger moeten maken. Zulke verduurzaming mag 
absoluut niet tot energiearmoede leiden. Uitgangspunt bij alle verduurzamings-
maatregelen, waarvan er veel rendabele investeringen zijn, is wat ons betreft dat 
de gemeenschap er als geheel van moet profiteren. Financiële baten van grote 
projecten moeten bij onze inwoners komen te liggen. Verder lanceren we een 
prikbrigade en hebben we plannen voor een ‘bibliotheek’ die gebruiksvoorwer-
pen (zoals een boor of een partytent) uitleent, om de deeleconomie een duwtje 
in de rug te geven.

INSTELLINGEN
 
Zorg	en	welzijn
Investeren in gelijke kansen, het ondervangen van onredelijke ongelijkheid en 
het menswaardig zorgen voor onze ouderen en zieken acht de PvdA van levens-
groot belang. In ons stadsgebied hebben we een geweldig netwerk van profes-
sionele en vrijwilligersorganisaties dat we ten volste willen ondersteunen en 
zo vlot mogelijk willen laten samenwerken. Ruimhartige schuldhulpverlening, 
als bij het programma Schuldenrust, is ontzettend belangrijk om uitgegleden 
stads- en dorpsgenoten te helpen opkrabbelen. De PvdA vindt dat mantelzorgers 
meer erkenning en ondersteuning verdienen en dat we moeten proberen met de 
overgang naar Amsterdam zo veel mogelijk vertrouwde gezichten in de zorg te 
behouden. In het toegankelijk en betaalbaar houden of maken van lokale zorg 
zien we een rol voor de toekomstige buurtteams. Verder is het belangrijk dat het 
aantal jongerenwerkers meegroeit met het aantal jongeren. De wachtlijsten en 
bezuinigingen bij de jeugdzorg baren ons grote zorgen en gaan we fel bestrijden.

Sport	en	recreatie
Weesp en Driemond kennen een rijk verenigingsleven: van muziek tot sport tot 
volkstuinen. Deze verenigingen vinden wij erg belangrijk en willen we onder-
steunen. Buitensporige huurstijgingen voor clubs door regelgeving van hoger-
hand willen we compenseren met subsidies. Daarnaast willen we dat het Jeugd-
fonds Sport toegankelijker wordt en willen we zorgen voor continuering van de 
buurtsportcoaches die nu door Versa Welzijn worden geleverd. Voor jongeren is 
er in het algemeen te weinig te doen in onze stad en ons dorp. Voor hen willen 
we meer ontmoetings- en ontspanningsplekken ontwikkelen, zowel buiten als 
binnen. Van een uitgaansgelegenheid en regelmatige aansprekende activiteiten 
op bijvoorbeeld een sportaccomodatie maken we werk.

Cultuur	en	educatie
Het bestrijden van laaggeletterdheid en taalachterstand is ontzettend belangrijk 
voor het creëren van kansengelijkheid. De bestaande programma’s, zoals de 
VoorleesExpress, willen we dan ook waarborgen en uitbreiden. Voor het vergro-
ten van digitale vaardigheden geldt hetzelfde. Om gelijke kansen tussen kinderen 
verder te stimuleren, willen we onderzoeken of in Weesp wellicht een basis-
school een ‘familieschool’ kan worden, waar wordt samengewerkt met meerdere 
maatschappelijke organisaties. Om de lokale democratie te bevorderen, willen 
we -na de mooie ervaringen met Weesp Begroot- lokale bewonersinitiatieven 
breed mogelijk maken. Ook verwachten we veel van het gelote stadsgebiedpanel 
als extra democratisch instrument. Ter controle van de plaatselijke democratie 
pleiten we voor gedegen financiële ondersteuning van de lokale media. Voorts 
is het hoog tijd dat de lijst met monumenten in Weesp en Driemond aangevuld 
wordt en willen we muziekles voor alle kinderen in het stadsgebied zeker stellen.

ECONOMIE
Detailhandel	en	horeca
Ondernemers en winkeliers spelen een grote rol voor de levendigheid en sociale 
samenhang in ons stadsgebied en hebben het tijdens de pandemie zwaar te 
verduren gehad. We hebben hoge verwachtingen van de Centrummanager en 
moedigen de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het 
centrum aan.

Diensten	en	vervoer
Ter bevordering van de leefbaarheid en de volksgezondheid pleiten we voor 
aanzienlijk meer 30-kilometerwegen in Weesp en Driemond. Van en naar 
Driemond moet verder een betrouwbaardere busverbinding komen, die vooral 
langer doorrijdt. In Weesp willen we meerdere buurten beter bereikbaar maken 
met het openbaar vervoer. We achten het noodzakelijk dat het vergunningen-
stelsel parkeren verbeterd wordt voor plekken waar de parkeerdruk na invoering 
is toegenomen. Voor het centrum van Weesp is het daarnaast essentieel dat de 
bestuurscommissie satellietparkeerlocaties gerealiseerd krijgt, bijvoorbeeld in 
het Cacaokwartier en de P&R bij het station.

Industrie	en	ambacht
De PvdA wil de industrieterreinen helpen en aansporen om te vergroenen en 
willen braakliggende bedrijvengrond verplicht als zodanig in gebruik laten ne-
men. We vinden het belangrijk dat er in ons stadsgebied voldoende banen voor 
praktisch geschoolden blijven en houden rekening met hun belangen. We keren 
ons tegen eventuele uitbreidingen van het vergunde datacenter.
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Weesp blijft Weesp, ook na de fusie. Daar ga ik mij voor inzetten. Mijn naam is 
Marten Snijder ik ben al lang actief als raads- en commissielid voor de VVD in 
Weesp. Ik ken Weesp goed en ben heel nauw betrokken bij de Weesper 
samenleving doordat ik onder andere penningmeester van de tennisvereniging 
ben. Zelf was ik niet altijd voorstander van de fusie met Amsterdam, maar nu 
het zover is wil ik alles op alles zetten om het te laten slagen. Ik geloof ook dat 
dit gaat lukken. Landelijk Noord is ook ooit bij Amsterdam gevoegd, maar het 
behield zijn landelijke karakter. 

Weesp heeft drie jaar om zich  te bewijzen als stadsgebied. Er is geen tijd om 
ervaring op te doen of rond te kijken: we moeten aan de slag. Ik stroop de 
mouwen op om mij keihard in te zetten voor mijn stad. Samen met mijn collega’s 
uit Amsterdam kunnen wij Weesp nog mooier maken.

Marten	Snijder
Kandidaat VVD Weesp-Driemond

LEEFOMGEVING
 
Huisvesting	en	voorzieningen	
De VVD zet in op fors meer nieuwbouw, verdubbeling van het aantal betaalbare 
koopwoningen en als noodmaatregel een opkoopverbod van woningen in de 
hele stad

Verder zijn door de hele stad zwerfafval en volle containers een probleem. Dat 
moet op korte termijn anders. De VVD wil dat we een schone gemeente worden 
en blijven. De VVD zet daarom in op een zero tolerance beleid en sterkere 
handhaving, het verhogen van de afvalcapaciteit en slimme containers. Dit is 
extra belangrijk nu het centrum ondergondse afvalcontainers krijgt. De VVD 
Weesp is hier een voorstander van, maar alleen als de afvalcontainers regelmatig 
worden geleegd en er geen afval naast blijft staan. De gemeente moet hier 
bovenop zitten.

Veiligheid	en	toegankelijkheid
Amsterdam is de minst veilige gemeente van Nederland en dat moet anders. 
Ook in Weesp is er overlast van hangjongeren in bijvoorbeeld de wijk Hogewey. 
We zetten in op preventief fouilleren daar waar nodig, cameratoezicht en een 
verdubbeling van het aantal handhavers.  

De vrijheid om te zijn wie je bent is en blijft de norm in de stad. Je mag zijn 
wie je bent, vieren wat je wil vieren. Of je nu atheïst, joods, moslim of christen, 
hetero of LHBTIQ+’er, wit of zwart bent. Er is geen plaats voor antisemitisme, 
anti-LHBTIQ+-geweld, discriminatie of racisme. We verwachten van alle 
Amsterdammers en Weespers een actieve bijdrage aan deze vrijheid. Er komt 
een vrijheidsbrigade om dit te versterken.

Milieu,	landschap	en	energie
We willen de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord halen. Wij zetten daar-
om in op het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, het verduur-
zamen van woningen, het stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van 
deelmobiliteit en het ontwikkelen van innovatieve technieken rondom bijvoor-
beeld waterstof. Zo dragen we ook bij aan een betere luchtkwaliteit in Weesp . De 
VVD is tegen windmolens in het groen of dicht op bebouwing. We zijn dus tegen 
windmolens in de Aetsveldsepolder en de Bloemendalerpolder en blijven hier fel 
tegenstander van, ook na de fusie. 
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INSTELLINGEN
 
Zorg	en	welzijn
Het is voor Weespers van groot belang dat er een herkenbaar aanspreekpunt 
is bij de gemeente. Mensen die Weesp kennen en problemen van burgers 
kunnen oplossen. Er komt een ‘Weesp-lijn’ waar inwoners van Weesp terecht 
kunnen.

Sport	en	recreatie
De VVD zet in op grootschalige vergroening door de aanleg van stadsstran-
den, microparken, wandel en hardlooppromenades en openbare sportfaci-
liteiten.  De VVD zet in op meer ruimte voor gezinnen zodat kinderen veilig 
buiten kunnen spelen.

Cultuur	en	educatie
De vrije schoolkeuze moet in Weesp behouden blijven. De keuze is aan de 
ouder, niet aan de overheid.  Kinderopvang moet beschikbaar zijn voor alle 
Weespers die dit willen.

ECONOMIE
Detailhandel	en	horeca
Weesp kent veel mooie bedrijven die de VVD graag wil behouden voor Weesp. 
Zo blijft Weesp een stad met een sterk economisch karakter. De banen van 
de toekomst moeten we nu zeker stellen. We geven ruim baan aan digitale en 
duurzame scale-ups. Mkb’ers hebben op korte termijn onze steun nodig door het 
verlagen van leges, schrappen van regels en betere parkeervoorzieningen voor 
ondernemers. 

Diensten	en	vervoer
Weespersluis is een grote aanwinst voor Weesp. De VVD pleit ervoor om concre-
te acties te ondernemen om deze nieuwe wijk goed te verbinden met het cen-
trum van Weesp via OV, wandel- en fietspaden. De VVD wil zich inzetten om 
Weesp ook ‘s nachts bereikbaar te maken met het OV. 
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Ron is in Weesp bekend als voorzitter van FC Weesp. Hij heeft vanuit die functie 
ervaring met nabijheid van bestuur. Bij zijn bestuurlijk werk voor FC Weesp 
stelt hij de vragen en behoeftes van de leden steeds centraal. Hij is van plan om 
dit vanuit de bestuurscommissie op dezelfde wijze te doen voor heel Weesp en 
Driemond. Ron Anches is een echte verbinder die van plan is om met andere 
bestuurders, zowel in Weesp-Driemond als in Amsterdam samen te werken van-
uit gemeenschappelijke vertrekpunten. Als partij gaan wij continu op zoek naar 
overeenkomsten en oplossingen, voor alle inwoners van Weesp en Driemond. 
‘Wat goed is voor de stad en voor de inwoners, dat verbindt ons’, aldus Ron.

Ron	Anches 
lijsttrekker D66 Amsterdam Weesp

LEEFOMGEVING
Huisvesting	en	voorzieningen
D66 Amsterdam Weesp wil meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en 
gezinnen. Onze focus ligt op het middensegment om doorstroming te bevor-
deren. Dit gaan wij doen door onder andere in te zetten op het ombouwen van 
leegstaande kantoren naar woningen. Daarnaast zetten wij via Amsterdam in 
op onder andere een zelfbewoningsplicht. Ook is er extra aandacht nodig voor 
groepen die nu in de knel komen, waaronder ouderen en mensen met een lager 
inkomen. Zo willen wij via Amsterdam het voor huidige huurders makkelijker 
maken om een huis te kopen van woningcorporaties, of voorrang te krijgen bij 
middenhuur als je een sociale woning achterlaat. 
Wij vinden dat de inwoners van Weesp en Driemond moeten kunnen blijven 
bouwen op de huidige, lokale voorzieningen en tegelijkertijd moeten profiteren 
van de voordelen die de fusie met Amsterdam met zich meebrengt. Zo moet de 
al aanwezige uitgebreide ondersteuning voor energieverandering in Amsterdam 
zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt voor inwoners en ondernemers 
uit Weesp en Driemond.

Veiligheid	en	toegankelijkheid
D66 Amsterdam Weesp staat voor een veilige samenleving. De nieuwe ontslui-
ting van Weesp naar de A1 moet niet alleen spoedig uitgevoerd worden, maar 
ook met aandacht voor het verkeer door Weesp. De veiligheid van kinderen 
en jongeren móet in orde zijn en blijven. Binnen Weesp en Driemond zien wij 
lopen, fietsen en het openbaar vervoer als de belangrijkste vervoersmethoden. 
Hiervoor zijn investeringen nodig in de fiets- en OV-netwerken. Niet alleen naar 
Amsterdam, maar ook met de Gooi- en Vechtstreek. Wij zijn voorstander van 
het uitbreiden van 30 km/uur-gebieden in Weesp, niet alleen voor het klimaat, 
maar ook voor de veiligheid.

Milieu,	landschap	en	energie
D66 Amsterdam Weesp verbindt zich aan de klimaatdoelstellingen van Amster-
dam: energieneutraal in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 
2030. Wij vinden het belangrijk om inwoners te betrekken bij ingrijpende beslis-
singen in hun leefomgeving en willen ervoor zorgen dat informatie begrijpelijk, 
toegankelijk en goed beschikbaar is. Wij zijn zuinig op ons groen in Weesp en 
Driemond. Daarom zijn en blijven wij tegen verdere uitbreiding van woning-
bouw in de buitengebieden en polders. Daarnaast blijven wij bij het eerdere 
besluit van de Gemeenteraad Weesp om geen zoeklocaties voor windmolens in 
Weesp aan te wijzen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat meer onderzoek naar 
de (gezondheids)effecten van windmolens moet worden gedaan.
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INSTELLINGEN
Zorg	en	welzijn
Via onze wijkteams is er aandacht voor goed georganiseerde en toegankelijke 
zorg. Daarnaast is aandacht voor preventie nodig. Voorkomen is in dit geval echt 
beter dan genezen. Uitbreiding van rookvrije zones, actief werken aan een rook-
vrije generatie, ondersteuning bij overgewicht, eenzaamheid en andere ziekma-
kers moeten een plek hebben in het gemeentelijk beleid. Ook op het niveau van 
het stadsgebied is D66 Amsterdam Weesp voorstander van een lokaal preventie-
akkoord. Daarnaast zetten wij ons in voor een ‘Weesp en Driemond Stressvrij’: 
het ontwikkelen van stressvrije zones waar inwoners kunnen ontstressen uit hun 
drukke, dagelijkse leven. 
D66 Amsterdam Weesp staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen 
mee kan doen. Ongeacht kleur, beperking, geslacht, rijk of arm enzovoorts. Dat 
betekent niet alleen fysieke voorzieningen, maar ook begrijpelijke informatie 
vanuit de gemeente.
We zijn blij met de uitgebreidere regelingen vanuit Amsterdam en zetten ons in 
voor de meest maximale ondersteuning voor inwoners van Weesp en Driemond.

Sport	en	recreatie
Wij zetten in op behoud en waar nodig versterking van onze culturele sector en 
lokale sportvoorzieningen in Weesp en Driemond. Verenigingen en stichtingen 
die hun oorsprong vinden in Weesp en Driemond hebben een cruciale maat-
schappelijke functie. Zij moeten kunnen rekenen op ondersteuning met kennis 
en geld. Binnen de hedendaagse kaders staan wij sterk voor maatschappelijke 
tradities, zoals de Triatlon, de Geinloop, Vechten op de Vecht, het Sluis- en 
Bruggenfeest en Weesp Gastvrij.
 
Cultuur	en	educatie
Onderwijs is voor D66 onverminderd belangrijk. Belangrijk is dat alle kinderen 
in Driemond en Weesp die schoolplek krijgen die zij willen, zo dicht mogelijk bij 
huis.
Verbinding draagt bij aan een ‘wij-gevoel’. Cultuur zorgt voor deze verbinding. 
Sport en kunst & cultuur verrijken ons leven. Verenigingen en stichtingen 
hebben een cruciale maatschappelijke functie. Zij moeten kunnen rekenen op 
ondersteuning met kennis en geld.

D66 Amsterdam Weesp is trots op ons erfgoed. Daarom werken wij toe naar 
een openbare bestemming van het stadhuis van Weesp met een uitbreiding van 
het museum en andere culturele functies. Alle kinderen in Weesp leren over de 
geschiedenis van hun eigen stad door de samenwerking met het Museum Weesp.
 

ECONOMIE
Detailhandel	en	horeca
Wij geven ruimte voor nieuwe plannen van inwoners en ondernemers die een 
positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

Diensten	en	vervoer
Binnen Weesp en Driemond zien wij lopen, fietsen en het openbaar vervoer 
als de belangrijkste vervoersmethoden. Hiervoor zijn investeringen nodig in 
de fiets- en OV-netwerken. Niet alleen naar Amsterdam (zoals meer treinen in 
de vroege ochtend), maar ook met de Gooi- en Vechtstreek. Het parkeerbeleid 
moet daarnaast regelmatig met betrokken inwoners worden geëvalueerd en als 
het nodig is worden bijgesteld. Verder zijn wij voorstander van het uitbreiden 
van 30 km/uur-gebieden in Weesp, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor 
de veiligheid. 

Industrie	en	ambacht
Zowel voor jongeren als volwassenen die zichzelf willen ontwikkelen: alle Am-
sterdammers, Weespers en Driemonders verdienen het om gezien te worden om 
wie zij zijn en hun talenten, en de kans te krijgen deze optimaal te ontplooien. 
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In 2014 ben ik actief geworden in de lokale politiek voor het CDA.
Ik ben begonnen als commissielid, daarna raadslid, gevolgd door fractievoorzit-
ter en de laatste maanden als wethouder. Graag wil ik mijn politieke loopbaan 
voortzetten in Weesp om de belangen van de Weespers en Driemonders te 
kunnen behartigen in Amsterdam. Het CDA zal constructief, maar kritisch het 
beleid van Amsterdam volgen wat betreft de kernwaarden en het nakomen van 
het bestuurlijk akkoord. En de kansen pakken die de fusie met Amsterdam voor 
Stadsgebied Weesp biedt.

Katinka	Hilders	–	van	de	Wetering
Lijsttrekker

Cees Sluijk
Na jarenlang een zetel te hebben gehad in de Gemeenteraad van Weesp, heb ik 
besloten om mij verkiesbaar te stellen voor de Bestuurscommissie Weesp Drie-
mond. De grondslag hiervoor ligt in het voornemen om de bestuurscommissie 
tot een succes te maken. Mijn bestuurlijke ervaring van de afgelopen jaren wil ik 
daarvoor gebruiken en inzetten. Graag wil ik de oren en de ogen zijn van Weesp 
en Driemond om problemen en vraagstukken in het belang van de inwoners op 
te lossen en vorm te geven. Als rasechte Weesper behartig ik graag de Weesper 
belangen in Amsterdam.

Tamara Runjevac
Mijn naam is Tamara Runjevac en lid van CDA sinds 2021. Ik heb mijn 
bestuurlijke corporate carrière verruild voor werk in de zorg. Het gevoel dat ik 
iets bijdraag aan de maatschappij is voor mij van groot belang. Ik woon sinds 20 
jaar in Nederland en het is een voorrecht om in dit prachtige land te mogen wo-
nen. Maar dat is niet alleen maar een voorrecht, maar ook onze plicht om dat te 
behouden en misschien nog mooier te maken voor onze toekomstige generaties.

LEEFOMGEVING
Huisvesting
Het is moeilijk om een passend huis te vinden, ook in Weesp. Daarom moeten er 
mogelijkheden gezocht worden om te bouwen. We hebben afgesproken dat we 
kantoren transformeren naar woningen. Dit doen we in het Van Houten indus-
triepark en aan de Amstellandlaan in bedrijventerrein Noord. In de omgevings-
visie staat dat we maximaal 5 bouwlagen hoog bouwen, waarbij belangrijk is dat 
het past bij de omgeving. 
Het CDA vindt de verhouding 30-40-30 ideaal. 30% sociale huur, 40% middel 
dure huur en 30% vrije sector of dure huur. Met deze verdeling kun je iets doen 
aan scheefwonen en komen er sociale huurwoningen vrij voor mensen/gezinnen 
die dat nodig hebben.
Weespers moeten voorrang krijgen bij huurwoningen in Weesp. Als Weesp zo 
gaat groeien qua inwonersaantal, dan moeten de sportclubs, de verenigingen, de 
zangkoren en de speeltuin mee kunnen groeien, want verenigingen en 
instellingen zijn het cement van onze Weesper samenleving.

Veiligheid	en	toegankelijkheid
Weesp is een veilige stad en dat willen we zo houden. Ook in Stadsgebied Weesp 
moet er voldoende politie en BOA capaciteit zijn om een veilig leefklimaat te 
garanderen. Naast de overheid zetten ook inwoners en bedrijven zich in met 
bijvoorbeeld buurt-WhatsApp-groepen om Weesp een fijne en veilige stad te 
houden.
Inclusief beleid staat nu al op de agenda van de bestuurscommissie. Iedereen 
kan meedoen, mag meedoen in Weesp. We zien erop toe dat er snel en adequaat 
gereageerd wordt op meldingen in de openbare ruimte.

Milieu,	landschap	en	energie
Een van de pijlers van het CDA is rentmeesterschap, voor een aarde die we 
door mogen geven. Die mogen we niet uitputten, maar moeten we beschermen. 
Goede lokale keuzes maken tegen klimaatverandering: Geen windturbines bij 
woonwijken! 
Wel huur- en koophuizen snel isoleren, het stimuleren van zonnepanelen en het 
terugdringen van ons plastic gebruik. Groen mag niet bebouwd worden!
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INSTELLINGEN
Zorg	en	welzijn
Bij uitwerking van het domein zorg en welzijn moet er veel ruimte blijven voor 
de kracht van de Weesper samenleving: de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen er 
mede voor dat Weesp zo een fijne stad is om in te wonen.

Sport	en	recreatie
De Weesper verenigingen blijven aandacht en steun krijgen bij het beheer en 
onderhoud van hun accommodaties en hun activiteiten. We zorgen dat grote 
Weesper sportevenementen ook in de nieuwe situatie door kunnen blijven gaan, 
zoals Vechten op de Vecht, de Vechtloop en de triatlon. Ook voor Weespers die 
graag buiten clubverband sporten is dit mogelijk, mooie fiets- en looprondjes. 

Cultuur	en	educatie
Met de groei van Stadsgebied Weesp staat er ook veel druk op de scholen. 
Gelijke kansen voor alle Weesper kinderen of je nu woont in een villa in Wees-
persluis, in een flat in de Schildersbuurt of in Driemond. We willen bereiken dat 
kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen naar hun volledige potentieel. 
Wij willen dat alle kinderen een instrument kunnen leren bespelen en hoge 
kwaliteit van kunst en muziekonderwijs kunnen volgen, zowel op school als 
daarbuiten.

 
ECONOMIE
Detailhandel	en	horeca
Tijdens de coronapandemie was de slogan: Wees(p) loyaal, koop lokaal. Dit 
kunnen we volhouden ook als de pandemie voorbij is. Weesp heeft een mooi 
aanbod van winkels, een goede afwisseling van ketenwinkels en zelfstandige 
winkels. Ook het ambacht van bakker, slager, banketbakker, ijsbereider, choco-
latier is van hoog niveau en we hebben het allemaal in Weesp. Hier kunnen we 
trots op zijn, daarbij ook nog mooie restaurants, cafés en terrassen. We hebben 
een toeristisch actieplan en een centrummanager die de bedrijven in het 
centrum helpt om hun doelen te halen. Dat moet zo blijven.

Diensten	en	vervoer
In de binnenstad wordt het zwaar verkeer geweerd. Dit is nodig om de 
historische binnenstad te beschermen en het veiliger te maken voor de fietser en 
de voetganger.
Stoepen en fietspaden moeten goed onderhouden en veilig zijn. Er moeten 
voldoende routes zijn waar Weespers en Driemonders kunnen lopen, rollen en 
fietsen zonder hinderlijke obstakels zoals reclame borden, fietswrakken, vuilcon-
tainers en terrassen.

Industrie	en	Ambacht
Weesp is van oudsher een industriestad, veel mensen werken in Weesp en dat 
willen we zo houden. Er is een goede samenwerking met de industrievereniging 
en er is een samenwerkingsagenda opgesteld die ontwikkelrichtingen aangeeft. 
In de Bedrijvenstrategie Amsterdam is een beleidsparagraaf Weesp opgesteld. 
Die moet zorgen voor een goede inbedding in de Amsterdamse situatie. 
De bestuurscommissie zorgt ervoor om goed in contact te blijven met de IVW 
om zo mede vorm te geven aan de samenwerkingsagenda.

Voor meer informatie over CDA Weesp kijk op www.CDA-Weesp.nl
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