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Inleiding 
 
In de afgelopen periode zijn de Weespers en hun gemeentebestuur meer en meer tegenover elkaar 
komen te staan. Het gaat ons zeer aan het hart dat de wijkoverleggen Zuid en Centrum de activiteiten 
hebben gestaakt, met als belangrijkste reden dat ze zich niet serieus genomen voelden door de 
gemeente. Aan burgerparticipatie ontbrak het niet. Actiegroepen kwamen in het geweer tegen plannen 
voor een crematorium, de invoering van haaks parkeren aan de Achtergracht, de herprofilering van de 
Schansen en de parkeerplaatsen aan de Hugo de Grootlaan, maar vonden geen gehoor bij het 
college. 
 
De PvdA zet zich in voor echte burgerparticipatie, waarbij de mening van de Weespers volwaardig 
meetelt. Dat betekent niet dat iedereen altijd gelijk krijgt, want de raad moet de belangen van alle 
burgers nu en in de toekomst afwegen. Wel betrekken we burgers en organisaties in een vroegtijdig 
stadium bij nieuwe ontwikkelingen en de bepaling van nieuw beleid. We geven ruimte aan 
burgerinitiatieven, zoals het opknappen van de straat of de organisatie van sociale activiteiten, en 
steunen deze waar mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat de energie van de burgers op een positieve 
manier ten goede kan komen aan onze stad. We moeten het tenslotte samen met de burgers doen. 
 
Samenwerken is ook meer dan ooit nodig vanwege de versoberingen die de komende jaren op ons af 
komen. Alleen als we samen de schouders eronder zetten kunnen we ervoor zorgen dat niemand in 
de kou staat. 

 
 

1. Burger, Bestuur en Financiën 
 
Bewoners 
Met veel inwoners van Weesp gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de 
wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen. Nog steeds groeien kinderen in armoede op. 
Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen heeft 
dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te 
beter de gezondheid en hoe beter de perspectieven op ontwikkelingskansen. Om al deze redenen zijn 
de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 hard nodig. 
 
De PvdA staat voor een goede, klantgerichte dienstverlening aan de burgers. Burgers dienen altijd 
binnen een redelijke termijn antwoord te krijgen op klachten. Ingediende bezwaren door burgers en 
bedrijven moeten binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Raads- en commissieleden krijgen 
regelmatig persberichten van de gemeente. De PvdA vindt dat het voor burgers ook mogelijk moet 
worden een digitaal abonnement te nemen op persberichten van de gemeente.  
 
Leefbaarheid 
De handhaving van regels in Weesp is onvoldoende. De burger wordt niet aangesproken op 
grensoverschrijdend gedrag zoals parkeerpaaltjes omzagen, dubbel parkeren, loslopende pitbulls, een 
ombouw vergroten op dak of schuur of de verkeersproblematiek rondom scholen. Hier ontstaan ruzies 
over. Het is de taak van de gemeente om dit gedrag vroegtijdig te stoppen en te letten op het naleven 
van regels en afspraken. De PvdA zal zich ook in de komende periode hiervoor sterk maken. 
 
De PvdA staat voor het bestrijden van overlast, onder meer door jeugdigen. Preventie krijgt de meeste 
nadruk. De inzet van camera's heeft haar nut bewezen en zal waar nodig uitgebreid worden. Ook de 
ouders van vandalisme plegende jongeren kunnen financieel aansprakelijk te worden gesteld. Wij 
staan voor een samenhangend gemeentelijk beleid waarin politie, jeugd- en jongeren werk, Centrum 
voor Jeugd en Gezin en andere partners in preventie van criminaliteit meedoen. De balans tussen nut 
en veiligheid moet wel bewezen worden. Daarbij moeten privacyaspecten (wie heeft toegang tot de 
gegevens bijvoorbeeld) wel nadrukkelijk in het oog worden gehouden. 
 
Bestuur 
Ook nu staan er wijzigingen op stapel binnen het ambtelijk apparaat. Er moet worden ingekrompen 
ondanks de vele nieuwe taken die de komende jaren op ons afkomen. Om deze veranderingen het 
hoofd te bieden, is een efficiënte werkwijze binnen het ambtelijk apparaat en ook tussen college en 
gemeenteraad van groot belang,  
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De afgelopen periode heeft het gebrekkige vertrouwen tussen het college en de gemeenteraad veel 
zand in de raderen gestrooid.  
De PvdA zal zich inzetten voor optimaal vertrouwen tussen raad en college.  
In de gemeenteraad en de commissies wil de PvdA bovendien een verbindende factor zijn, op zoek 
naar breed gedragen oplossingen. Ook hier geldt: samen de schouders eronder, voor een beter 
Weesp. 
 
In het hart zouden we graag een zelfstandige gemeente blijven, maar met het hoofd weten we dat 
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk is. Weesp is te klein om voor volledige en 
betaalbare dienstverlening te kunnen zorgen. Samenwerking met buurgemeenten en het Gewest Gooi 
en Vechtstreek is al jaren geleden gestart om ook Weesper inwoners een goed gemeentelijk product 
te kunnen garanderen. Het rijk draagt steeds weer taken over naar de gemeente zonder het daarbij 
behorende geld. Een fusie op termijn met buurgemeenten is de enige manier om een (nog) hoger 
service niveau te kunnen halen tegen dezelfde kosten. De PvdA vindt aansluiting bij Wijdemeren en 
Stichtse Vecht een goede bestuurlijke en voordelige oplossing. Punt van aandacht blijft dan wel de 
democratische controle door de gemeenteraden. Wij hopen dat ook Muiden zich gaat aansluiten. 
 

 

2. Zorg 
 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag. De financiële situatie van de 
burger mag er niet toe leiden dat de noodzakelijke hulp niet wordt verleend. Draagkracht is voor ons 
een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor 
zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. De 
gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren 
bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de kracht van mensen en hun netwerken te versterken. 
Daarom spreekt de PvdA liever van gezamenlijke kracht. 
 
Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij 
belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer makkelijk beschikbaar en zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat 
niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het 
schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan 
doen. Dat betekent ook dat we willen dat mensen dicht bij huis boodschappen kunnen doen. 
Winkelcentrum Hogeweij blijft wat ons betreft dus bestaan. 
 
De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We 
gaan steeds uit van netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Hierbij verliezen we de 
behoeften van de mantelzorgers niet uit het oog. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering 
met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is 
goedkoper en prettiger voor mensen. We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar 
eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand zelf te bieden heeft. 
 
De PvdA wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer 
direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf. We willen 
zorgaanbieders met lage overheadkosten en aantoonbare resultaten. Wij ondersteunen zorgvragers in 
het opkomen voor hun belangen. Wij stellen de preventie en het inkopen van zorg op basis van 
integrale hulpvraag van mensen centraal. 
 
Waar mogelijk streven wij naar het invoeren van buurtzorgconcepten, kleine zelfsturende teams 
bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden én een nauwe samenwerking met 
andere partijen zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Cliënten hoeven niet meer voor 
iedere aandoening naar een andere verpleegkundige, maar ontvangen zorg op maat.  
 
Mantelzorgers 
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 
betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners 
die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het 
helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Maar vaak is het ook 
ontzettend zwaar.  
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Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden 
hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen.  
 
Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het 
ondersteunen van mantelzorgers. Wij denken hierbij aan respijtzorg en netwerkversterking. 
 
Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen 
voor de verjaardag van je buurvrouw, je goed verzekeren en elke dag warm eten kopen, is soms 
nauwelijks mogelijk. Daarom willen wij het huidige minimabeleid handhaven voor mensen die niet 
kunnen werken en mensen met een minimuminkomen. Schuldhulp is een belangrijk instrument om uit 
de armoede te raken. We verwachten wel dat de hulpvrager zelf zo veel mogelijk meewerkt aan de 
hulp en niet opnieuw schulden maakt. 
 
Wij zullen ons blijven inzetten voor bestrijding van het misbruik van uitkeringen door slimmere 
controles. 
 
Jeugdzorg 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin 
er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor 
de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief 
jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Wij willen 
een jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de kracht van ouders en kinderen, waarbij de 
veiligheid van het kind voorop staat. 

 
 

3. Wonen en werken 
 
Woningbeleid 
Bouwen voor betaalbaar wonen is belangrijk de komende jaren. Vooral starters op de woningmarkt 
hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De 
(financiële) positie van De Woningbouw baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en De 
Woningbouw samen met bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de 
komende jaren wel, gefaseerd, vertraagd of niet worden uitgevoerd. 
 
De PvdA in Weesp zal zoveel mogelijk vasthouden aan minimaal 30% sociale woningbouw. Weesp 
heeft het hoogste percentage sociale huurwoningen van de gemeenten in de regio. Sommige partijen 
vinden dit te hoog. Wij vinden dat iedere Weesper de mogelijkheid moet hebben om ongeacht zijn of 
haar inkomen in Weesp te kunnen blijven wonen. In de praktijk betekent dit dat het percentage sociale 
huurwoningen zeker niet mag afnemen. Wij betreuren het dat dit voor de Bloemendalerpolder niet 
gelukt is, ook al hebben we ons daar hard voor ingezet. 
Wanneer blijkt dat er tekorten zijn voor bepaalde doelgroepen, zoals in Weesp het geval is met 
jongeren, dan zullen we hierop inspringen en ons maximaal inzetten voor extra betaalbare 
woonruimten voor die doelgroepen. De inzet moet zijn: bouwen voor de huidige bevolking van Weesp.  
 
De PvdA is er voorstander van om de starterslening te handhaven, zowel voor starters als om de 
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 
 
De gemeente en De Woningbouw moeten, in overleg met bewoners en lokale ondernemers, concrete 
afspraken maken over de woningmarkt en de daarmee samenhangende problemen zoals 
leefbaarheid in de wijken, kwaliteit van woningen, woonlasten, bestrijding van extreme woningoverlast 
en de mate waarin de corporatie doelgroepen huisvest. Zo mogelijk moet dit in regionaal verband 
gebeuren. 
 
De binnenstad moet echt tot een binnenstad ontwikkeld worden, met terrasjes, autovrije straten, sfeer 
en kwaliteit. De jaarlijkse bloembakken zijn een goed begin. Eenduidig straatmeubilair en een uniform 
straatbeeld zijn ook van belang, al zijn wij het niet eens met de (dure) keuze die hiervoor in de 
afgelopen periode is gemaakt.  
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We zijn tegen de dure plannen van het reconstrueren van de schansen. De PvdA zou graag zien dat 
serieus overwogen wordt om de plannen alsnog te stoppen, mede gezien het dure onderhoud. De 
Nieuwe Agtkant behoeft wel aandacht. Een goed onderhoud en beheer van het prachtige 
wandelgebied is naar onze mening voldoende. 
 
Bij herstructurering van wijken in Weesp zal de PvdA ernaar streven om de diversiteit van bewoners te 
bevorderen. De toekomstige inrichting van de Bloemendalerpolder als villawijk voor welgestelden is 
wat de PvdA betreft een gemiste kans. In de Bloemendalerpolder dient ook een quotum sociale 
woningbouw te worden gerealiseerd. 
 
Wij blijven streven naar de aanleg van een spoortunnel onder de Vecht, zodat de bestaande en nog te 
bouwen woonwijken in de Bloemendalerpolder ook echt bij Weesp betrokken worden. Dit is te 
onderbouwen met de bekende economische theorie dat het goed is om in tijden van crisis 
maatschappelijk productieve openbare werken aan te besteden om de structuur van de economie te 
verbeteren en om de werkgelegenheid te stimuleren. 
 
En wij willen de relatie tussen Weesp en de wijk Aetsveld versterken. Hiervoor is op de N236 een 50 
km zone tussen de eerste afslag Aetsveld vanuit richting Bussum tot en met de Weesperbrug 
onontbeerlijk. Ook een groen/trim/sportzone rond Aetsveld zal deze relatie versterken. Dit zal ook 
bewoners uit de andere wijken trekken. 
 
Werken 
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor 
onze inwoners benut horen te worden. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld 
met stages of door het doen van vrijwilligerswerk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo 
snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. 
 
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 
Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk, juist in deze tijd. Onze droom is voor 
iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen 
bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale 
samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te 
verminderen en te voorkomen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Zo verbetert de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op 
uitbreiding van lokaal sterke sectoren.  
 
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het 
begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die 
eerste baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, maar soms is 
dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons 
is het belangrijk dat jongeren actief blijven. Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan 
huis te beginnen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. 
 
Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen (5 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden binnen de 
eigen organisatie. 

 
 

4. Economie 
 
In de ranglijst van economische toplocaties 2013 van Bureau Louter staat de regio Weesp/Muiden op 
de 41

e
 plaats, ten opzichte van de 85

e
 plek een jaar eerder. Vooral door de ligging en de goede 

ontsluiting blijft Weesp aantrekkelijk voor bedrijven. Toch laten de veranderende economie en de crisis 
ons niet onberoerd. Te veel bedrijven en winkels moesten de laatste jaren de deuren sluiten. 
 
Wij willen samen met de winkeliers proberen om de huidige winkels te behouden en nieuwe 
ondernemers te verleiden zich te vestigen in Weesp. Zodra het weer mogelijk is om een Bedrijven 
Investerings Zone (BIZ) in te stellen willen wij hier aan meewerken. Wat ons betreft kunnen 
ondernemers daar naar draagkracht aan deelnemen.  
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Wij zullen de eigenaren van winkelpanden aanspreken op hun belang bij een bruisend centrum en hen 
proberen te bewegen om gezamenlijk de huren van hun panden aan te passen aan de economische 
omstandigheden. Wij zullen ons inzetten voor een compacte winkelronde met een aaneengesloten 
winkelbeeld, ingesloten door een vernieuwd en uitgebreid winkelcentrum aan de Achtergracht en 
mogelijk op termijn een aanvullend winkelcentrum aan de zijde van de Bloemendalerpolder.  
Wij zijn tegen de plannen om aan de centrumzijde van het station sociale huurwoningen af te breken 
voor een winkelcentrum en parkeerplaatsen.  
 
Wij delen de wens van de winkeliers van een goede bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden 
voor fiets en auto dicht bij het centrum. Tegelijkertijd ontleent het centrum binnen de vesting veel van 
zijn charme aan het historisch stadsbeeld, waar we dus zuinig op moeten zijn. Wij willen ons inzetten 
voor een goede bereikbaarheid per fiets en zijn ervan overtuigd dat voldoende parkeergelegenheid 
voor auto's kan worden gecreëerd door de invoering van een vergunningenstelsel. Wij vragen hierbij 
ook een bijdrage van de winkeliers en werknemers, door tijdens openingstijden van hun winkels niet 
zelf in het centrum te parkeren, te beginnen tijdens koopavonden. Om dit in goede banen te leiden 
willen we mogelijkheden benutten om kleinschalige parkeervoorzieningen te ontwikkelen aan de 
randen van het centrum. Uitbreiding van de P&R parkeervoorzieningen bij het station moet zeker 
onderzocht worden. Uitgangspunt blijft: blik uit zicht, zowel in het centrum als daarbuiten. 
 
Wij zullen ons inzetten om in de wijken buiten het centrum het essentiële winkelaanbod te behouden. 
Winkelcentrum Hogewey verdient daarbij de komende jaren extra aandacht. Wij streven ernaar om dit 
winkelcentrum op te knappen in de komende periode. 
 
Toerisme 
De potentie van Weesp als bestemming voor dagjesmensen en toeristen wordt nog onvoldoende 
benut. De PvdA wil zich ervoor inzetten om Weesp duidelijker op de kaart te zetten, met volle inzet 
van nieuwe media. We moeten dan ook klaar zijn voor de aanwas van toeristen: de openingstijden 
van attracties en voorzieningen als het VVV willen we nog beter op elkaar afstemmen en in 
samenwerking met de (horeca-) ondernemers kan het aanbod worden versterkt. Als eerste actie 
stellen wij voor een "Welkom in Weesp" actie voor: elke Weesper krijgt de mogelijkheid om familie of 
vrienden naar onze stad uit te nodigen. Die bezoekers kunnen dan bij het VVV een rugzakje met 
informatie afhalen en krijgen een gratis stadswandeling aangeboden. 
 
Bedrijventerreinen 
Ook willen we dat de gemeente regelmatig met lokale en regionale ondernemers overlegt om 
regionale economische kansen te benutten. Zeker in deze economisch moeilijke periode. Dat kan 
prima met de IVW als vertegenwoordiger van het Weesper bedrijfsleven. Er is nog veel te doen op de 
industrieterreinen Noord en Nijverheidslaan. Toegangswegen zijn het visitekaartje en deze moeten 
goed onderhouden worden. 
 
Veel is er de laatste jaren te doen geweest over de Weesper bedrijventerreinen. Met onze steun wordt 
er flink geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Noord: de Hogeweyselaan zal worden 
opgeknapt en er worden veel nieuwe bomen geplant. Wat ons betreft moeten we de revitalisering van 
Noord de komende jaren in samenwerking met de ondernemers met kracht doorzetten, met een 
realistisch beeld voor ogen van de veranderende aard van de bedrijvigheid: van maakindustrie naar 
dienstverlening. De PvdA verwacht dat ondernemers en werknemers van de toekomst meer eisen 
zullen stellen aan hun werkomgeving en zal initiatieven om Bedrijventerrein Noord een "leefbaar" 
karakter te geven ondersteunen. Zo kan de mogelijkheid van de vestiging van een service point annex 
restaurant worden onderzocht, als aanvulling op de al aanwezige snackbars.  
 
De PvdA heeft zich de afgelopen periode sterk ingezet om de Coöperatie Het Domijn voor Weesp te 
behouden en we zijn zeer verheugd dat de Coöperatie het terrein heeft kunnen kopen. 
 
Wij beschouwen het Domijn als een voorbeeld van de bedrijvigheid van de toekomst en als 
inspiratiebron voor de revitalisatie van Bedrijventerrein Noord. We zullen ons dus blijven inzetten om 
de creatieve kracht van de ondernemers op de Domeinenlocatie tot volle bloei te laten komen. 
 
Er heerst momenteel veel onzekerheid over de toekomst van de bedrijvigheid aan de Nijverheidslaan. 
De PvdA ondersteunt het toekomstige beeld van een "nautisch kwartier", waarbij watergebonden 
bedrijvigheid samengaat met waterrecreatie en mogelijk enige woningbouw.  
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Bij de huidige economische tegenwind is het lastig om een dergelijke ontwikkeling met kracht ter hand 
te nemen, maar het is van het grootste belang om met de betrokken ondernemers en andere 
belanghebbenden snel tot een lange termijn visie op het terrein te komen.  
 
 
ZZP-ers 
Er werken steeds meer mensen aan huis, vaak als ZZP-er. Deze groep is van nature niet sterk 
georganiseerd, waardoor wellicht kansen worden gemist die de economische vitaliteit van Weesp ten 
goede kunnen komen. Wij stellen voor om te onderzoeken of er onder de Weesper ZZP-ers wensen 
leven om onderling de banden te versterken of om door de gemeente te worden gefaciliteerd. Mocht 
de behoefte blijken aan gezamenlijke activiteiten of voorzieningen (bijvoorbeeld gezamenlijke 
kantoorruimte) dan is de PvdA er voorstander van om met de betrokkenen te kijken hoe dit kan 
worden gerealiseerd. 
 
Duurzaamheid 
Voor de PvdA betekent duurzaamheid een vitale stad, waar mensen zich prettig voelen en waar het 
milieu wordt ontzien. Samen met belangenorganisaties willen we een plan maken hoe en waar het 
groene karakter van onze stad kan worden versterkt. Tegelijk worden de Weespers uitgenodigd om 
met eigen plannen te komen om hun directe leefomgeving te vergroenen of om het bestaande groen 
te onderhouden. De inzenders van de beste ideeën krijgen een bescheiden bijdrage om hun plannen 
uit te voeren.  
 
Met De Woningbouw zal worden bekeken of de huidige stimuleringsregeling voor isolatie en duurzame 
energie opwekking kan worden uitgebreid. De PvdA is verder voorstander van een onderzoek naar 
opwekking van zonne-energie op gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen. Als dergelijke 
projecten met succes worden gerealiseerd kunnen ze in de toekomst wellicht ook worden toegepast 
door bedrijven. 

 
 

5. Welzijn en maatschappij 
 
Sport, jeugd en jongerenwerk 
Het belang van sport voor de jeugd is evident. Naast de gezondheidsbevordering, is het ook voor de 
geest een prima manier van revalidatie en kan zorgen voor teamgeest en onderling respect. 
Investeren in sport, is een investering in de toekomst. Het voorzieningen niveau in Weesp is vrijwel op 
orde na de overeenkomsten met de MHCW en We Have. Wij willen graag dat sport voor alle 
Weespers betaalbaar blijft maar vinden ook dat er zuinig met gemeenschapsgeld moet worden 
omgegaan. Voorwaardenscheppend kan het Gemeentebestuur optreden naar sport voor ouderen, 
allochtone vrouwen en jongeren. Wij willen ook onderzoeken of het mogelijk is achter het 
winkelcentrum E. du Perronstraat om in samenwerking met de Cruyff Foundation een Cruyff Court 
trapveld aan te leggen. 
 
Ouderen en gehandicapten 
Bij het terugtreden van de overheid bij de opvang van ouderen in verzorg- en verpleegtehuizen, komt 
meer werk naar de gemeente Weesp toe. Wij zijn van mening dat zowel de Hogeweyk als Oversingel 
een essentiële rol dienen te blijven spelen in de opvang, begeleiding en verzorging van ouderen, zij 
het mogelijk in een andere rol. Daartoe dient samen met ouderen een plan ontwikkeld te worden. Ook 
in het veld werkende service- en koepelinstellingen dienen in de besprekingen betrokken te worden. 
De PvdA is van mening dat het bestaande voorzieningenniveau op dit terrein gehandhaafd dient te 
worden. Dit geldt ook voor initiatieven zoals inloopmogelijkheid “koffie om de hoek”. 
 
Jeugd 
De verantwoordelijkheid van de ouders ondersteunend, wil de PvdA meehelpen de kinderen optimaal 
voor te bereiden op de toekomst. De PvdA is voorstander van het koppelen van vormen van het jeugd- 
en jongerenwerk aan de werkzaamheden van de Brede School.  
Ook recreatieve voorzieningen in wijken (bijvoorbeeld hangplekken met wifi) verdienen de aandacht 
van gemeente en de Woningbouw. 
Wij pleiten voor een onderzoek naar de verbetering van uitgaansmogelijkheden voor de Weesper 
jeugd, inclusief de mogelijkheid voor een nachtbus naar Amsterdam. 
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Jongeren betaalbare woonruimte aanbieden blijft een prioriteit voor de PvdA. Het continueren van de 
starterlening is hierbij onmisbaar. Ook de mogelijkheid tot het ombouwen van voormalige 
bedrijfspanden kan onderzocht worden. Initiatieven zoals Samen Starten zullen we blijven 
ondersteunen. 
 
Onderwijs 
De laatste jaren zijn de meeste onderwijsinstellingen in Weesp in een ruimer en nieuwer jasje komen 
te zitten. Dat zal bijdragen aan beter opgeleide en gemotiveerde leerlingen die een aanwinst zullen 
zijn voor het Weesp en Nederland van morgen. De situatie rond de Jozefschool heeft onze volle 
aandacht. De PvdA is er sterk voorstander van om de Jozefschool op de huidige locatie te handhaven. 
In de toekomst kan deze school wellicht verhuizen naar de Bloemendalerpolder. In dat geval pleiten 
we er voor dat er in dit gedeelte van Weesp ook een openbare school komt. 
 
Niet iedereen stroomt in het onderwijs in vanuit dezelfde positie. Jongeren vanuit een 
achterstandspositie zullen een extra inspanning onzerzijds nodig hebben om mee te kunnen komen. 
Daar staat de PvdA bij uitstek voor. Schoolverzuim dient met kracht bestreden te worden. De 
leerplichtambtenaar dient hierin voortvarend op te treden. Wij willen jaarlijks voorlichting over alcohol 
en ander drugsgebruik. De rol van de GGD hierin is onmisbaar. Ook goede voeding en beweging 
verdienen de aandacht. 
 
In overleg met de scholen streven we ernaar om het schoolzwemmen weer in te voeren, in ieder geval 
voor kinderen die anders buiten de boot dreigen te vallen. 
 
Integratie en participatie  
De Partij van de Arbeid wil zich inzetten voor een grotere participatie van allochtone Weespers in de 
Nederlandse samenleving. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de inburgeringscursussen goed 
moet worden bewaakt en dat bijstandsgerechtigden de kosten ervan niet geheel zelf hoeven dragen. 
Daarnaast wil de partij in contact treden met de organisaties in Weesp die zich met participatie van 
Weespers met een niet-Nederlandse achtergrond bezighouden en daar al goed werk verrichten, en 
ook met de mensen zelf. Inspelen op de behoeften van de mensen zelf en een individuele of 
kleinschalige benadering zijn van groot belang voor het welslagen. Extra aandacht moet daarbij 
uitgaan naar de positie en de rol van vrouwen in het participatieproces. Tot slot: een onderwerp als 
participatie en integratie kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke zaken zoals wonen, 
werken en recreëren. Ook (de oorzaken van) de overlastproblematiek van jongeren maakt hier 
onderdeel van uit. De participatie van allochtone Weespers moet in samenhang met al deze 
onderwerpen, maar met nadruk in samenwerking met de betrokken mensen zelf, worden aangevat. 
 
De PvdA draagt de plannen voor de realisatie van de moskee naast de Kors Breijer school een warm 
hart toe en zal een spoedige realisatie hiervan ondersteunen. 
 
 

6. Kunst en Cultuur 
 
De PvdA Weesp heeft hart voor cultuur. Mede daarom hebben we ons de afgelopen periode tegen de 
verdrukking in sterk gemaakt voor het behoud van de Coöperatie Het Domijn op de Domeinenlocatie. 
Mede dankzij onze inzet is er een voor alle partijen goede oplossing gekomen.  
 
De City of Wesopa, Weespers aan de Wand, De Bibliotheek, Stadhuisconcerten, Muziekverenigingen 
en De Kreatieve Groep zijn voor veel Weespers heel belangrijk en voor anderen een reden zich in 
Weesp te vestigen (als bedrijf) of te komen wonen (als nieuwe Weesper). Zij horen bij Weesp zoals 
molen de Vriendschap en het Gemeentemuseum in onze stad horen. Wij zullen er al het mogelijke 
aan doen om ze voor Weesp te behouden. 
 
Als het aan de PvdA ligt zal de gemeente Weesp de komende periode initiatieven vanuit de burger 
van harte ondersteunen.  
Veel financiële ruimte ter ondersteuning van nieuwe (en ook veel bestaande) initiatieven is er niet, 
maar dat is vaak ook niet de vraag. De PvdA juicht nieuwe ideeën toe en zal zich er sterk voor maken. 
Wij zijn van mening dat de huidige Cultuurnota geactualiseerd dient te worden. De huidige nota 
dateert uit 2006. 
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De PvdA wil dat de gemeente Weesp zich aansluit bij het Jeugd Cultuur Fonds, om zo voor jongeren 
de drempels weg te halen die hen beletten zich actief bezig te houden met kunstbeoefening. Dat kan 
Weesp zelfstandig doen via een prestatieovereenkomst met de Rijksoverheid of door zich aan te 
sluiten bij het al bestaande fonds in Wijdemeren. 
 
 

7. Financiën 
 
De wereldwijde economische crisis beïnvloedt natuurlijk ook in sterke mate de open Nederlandse 
economie. Dat heeft ertoe geleid dat de regering in Den Haag vele miljarden moet bezuinigen. Veel 
daarvan wordt doorgeschoven naar de gemeenten. Bovendien worden vanaf 2015 de gemeenten zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, de WMO en participatie. 
 
Het wordt de gemeenten heel moeilijk gemaakt. We zullen veel nieuwe taken moeten uitvoeren met 
minder geld dan waarmee dat nu gebeurt. Tegelijk krijgen we veel minder geld voor de taken die we al 
hadden. Dus Weesp moet bezuinigen. We moeten kiezen wat we belangrijk vinden, blijven doen wat 
we het belangrijkst vinden en minder (of geen!) geld besteden aan zaken die we minder belangrijk 
vinden. 
 
Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat we solidair met elkaar blijven, dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten zullen dragen. Bij het maken van keuzes moet duidelijk zijn waar onze prioriteiten 
liggen: bij de WMO, het minimabeleid, onderwijs en veiligheid. 
 
Keuzes die we maken zijn pijnlijk maar onvermijdelijk. Een kleinere maar efficiëntere gemeentelijke 
organisatie, waarbij we door samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht niet aan kwaliteit 
hoeven in te leveren. De burger staat centraal, zowel voor de ambtenaren als de raad. De ambtelijke 
capaciteit moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet ten behoeve van de burgers. Een kritische 
houding tegenover al onze aanbieders die met minder geld dezelfde diensten zullen moeten leveren. 
Gelden voor onderhoud van wegen en groenvoorzieningen zullen binnen veilige en verantwoorde 
grenzen over iets langere tijd uitgesmeerd worden. Initiatieven van vrijwilligers om bij te dragen in het 
onderhouden en verfraaien van de openbare ruimte zullen worden aangemoedigd (begraafplaats, 
plantsoenen). 
 
Een bescheiden verhoging van de onroerend zaakbelasting boven de trendmatige aanpassing achten 
wij aanvaardbaar, maar we moeten niet de illusie hebben dat daarmee de problemen van de 
bezuinigingen vanuit Den Haag kunnen worden opgevangen. 


