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Inleiding 
Het gaat weer beter met Weesp. Dat hebben we voor 
een groot deel te danken aan het aantrekken van de 
economie. We mogen ons bovendien gelukkig 
prijzen dat we in een “groeiregio” leven. In de 
komende jaren kunnen we veel extra woningbouw en 
nieuwe stadgenoten tegemoet zien, vooral in 
Weespersluis. De “Weesper Straatjes” waren in een 
mum van tijd verkocht en voor de eerste huizen in 
Weespersluis dienden zich 12.000 belangstellenden 
aan. We worden de laatste tijd minder opgeschrikt 
door winkelsluitingen en voor 2018 verwachten we 
een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

De afgelopen raadsperiode heeft de raad met succes 
de taken van het rijk op het gebied van zorg, werk en 
jeugdhulp overgenomen: een hele operatie. De PvdA 
heeft deelgenomen aan de coalitie met de WSP en 
Groen Links onder het motto “Bruisend, Groen en 
Sociaal”. Onze doelstelling “Niemand door het ijs” 
stond daarbij voor ons voorop, en dit is goed gelukt. 
We hebben ons binnen de coalitie bovendien ingezet 
voor burgerparticipatie, waarbij de mening van de 
Weespers volwaardig meetelt. De buurtpanels zijn 
goed van de grond gekomen en de “Weesperkei” 
geeft een steuntje in de rug aan eigen initiatieven van 
burgers. We zullen ons ook in de komende 
raadsperiode inzetten om de burgers volop bij het 
bestuur van onze stad te betrekken. Het mooiste 
voorbeeld van burgerparticipatie was wel de zeer 
brede inzet van veel Weespers om mee te denken 
over de toekomst van onze stad. De volle 
Laurenskerk bij verschillende bijeenkomsten smaakt 
wat de PvdA betreft naar meer. 

Daarnaast was armoedebestrijding speerpunt, met 
name waar dit kinderen aanging. We hebben gepleit 
om het “Kindpakket van Klijnsma” geheel ten goede 
te laten komen van kinderen in Weesp die opgroeien 
in arme gezinnen. Die goede zorgstructuur in Weesp 
blijft de komende raadsperiode belangrijk voor de 
PvdA. 

In de afgelopen raadsperiode heeft de 
gemeenteraad geconcludeerd dat de Gemeente 
Weesp onvoldoende bestuurskracht heeft om in de 
toekomst alleen door te gaan. We hebben 
toenadering gezocht tot Gooise Meren en 
Amsterdam, die beiden aangegeven hebben met 
Weesp een ambtelijke fusie en op termijn een 
bestuurlijke fusie te willen aangaan. Ons standpunt 
is: we vinden Gooise Meren een goede partner, maar 
van Amsterdam verwachten we meer. Onze 
voornaamste redenen zijn dat we kiezen voor een 
beter leven voor Weespers met een smalle beurs, 
voor meer kans op werk en een sterke 

bestuurskracht. We zullen ons best moeten doen om 
in het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam 
voor onze belangen op te komen, maar dat zien we 
met vertrouwen tegemoet. Beslissingen die heel 
Amsterdam aangaan worden door de Amsterdamse 
gemeenteraad genomen, maar initiatieven en 
uitdagingen in een buurt of wijk worden samen met 
de bewoners aangepakt. 

In de raadsvergadering van 9 november 2017 heeft 
de raad overtuigend voor samenwerking met 
Amsterdam gekozen. Deze beslissing zal nog in een 
raadgevend referendum aan de Weespers worden 
voorgelegd. Daarna zal de gemeenteraad in de 
“oude samenstelling” de eindbeslissing nemen over 
onze bestuurlijke toekomst. Welke kant het ook op 
gaat, laten we er samen de schouders onder zetten. 
Voor de PvdA betekent dit dat, mocht de raad 
uiteindelijk toch voor Gooise Meren kiezen, we onze 
uiterste best zullen doen om er iets moois van te 
maken. Laat onze bestuurlijke toekomst Weesp niet 
verdelen. 

Ongeacht de keuze die de raad zal maken voor de 
bestuurlijke toekomst van Weesp, vindt de PvdA dat 
we de komende vier jaar moeten benutten om met 
name het beleid rond Zorg en Welzijn verder te 
ontwikkelen. Dat in de afgelopen raadsperiode - die 
samenviel met de crisis, bezuinigingen en 
decentralisaties – niemand door het ijs is gezakt, wil 
niet zeggen dat we tevreden op onze lauweren 
kunnen rusten. Het hoge aantal kinderen dat ook in 
Weesp in armoede leeft blijft onze aandacht houden 
alsmede de belasting van de mantelzorgers en de 
hoge werkeloosheid onder ouderen. We zullen 
daarom in de komende raadsperiode ervoor pleiten 
dat al het geld dat is bedoeld voor de bestrijding van 
kinderarmoede ook daadwerkelijk ten goede komt 
aan de kinderen; dat er meer geld gaat naar 
huishoudelijke hulp aan ouderen; en dat de 
sollicitatieplicht voor oudere werklozen wordt 
afgeschaft. 
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1. Burger en Bestuur 
Bewoners 
Met veel inwoners van Weesp gaat het gelukkig 
goed. We leven in een rijk land in een rijk deel van de 
wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor 
problemen. In Weesp groeien ongeveer 400 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. Om al deze redenen zijn de idealen 
van de PvdA keihard nodig. Waar mogelijk zullen we 
kansen grijpen om de vooruitzichten van Weespers 
op een goede baan, een betaalbare woning en goede 
zorg te verbeteren. 

Leefbaarheid 

Weesp heeft een bloeiend verenigingsleven en een 
rijke schakering aan evenementen waar vele 
Weespers zich met hart en ziel voor inzetten. We 
hebben daarmee goud in handen en de PvdA zal zich 
sterk maken om onze verenigingen en evenementen 
een steuntje in de rug te geven waar mogelijk. In 
sommige gevallen – zoals bij het Sluis en 
Bruggenfeest – lijken de regels de organisatie van 
evenementen in de weg te staan. De PvdA pleit 
ervoor om in overleg met de organisaties die hierop 
stuiten, belemmerende regels in kaart te brengen en 
waar mogelijk deze regels aan te passen of zelfs te 
schrappen. Dit laat onverlet dat de leefbaarheid in 
Weesp alleen kan worden gewaarborgd als we ons 
aan de regels en de handhaving ervan houden. De 
PvdA zal zich in de komende periode hiervoor sterk 
maken. Preventie is daarbij van vitaal belang. 
Daarnaast staan wij 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 PvdA zal zich er sterk voor maken om het beleid 
van vuurwerkvrije zones in Weesp de komende jaren 
uit te breiden. We zullen het initiatief nemen tot een 
onderzoek hoe we een mooi gemeentelijk vuurwerk 
kunnen organiseren, liefst in samenwerking met 
private partijen of via crowd-funding. 

Bestuur 
De komende raadsperiode zal sterk in het teken 
staan van het in goede banen leiden van de 
ambtelijke en later bestuurlijke fusie. In dat proces wil 

de PvdA een verbindende factor zijn, op zoek naar 
breed gedragen oplossingen. Meer dan ooit geldt: 
samen de schouders eronder, voor een beter Weesp. 
Het gaat er daarbij ook om om ons te laten bijstaan 
door  een team van deskundigen dat ons een sterke 
positie moet geven in het nieuwe 
samenwerkingsverband. Het is het waard om daarin 
te investeren. Kernpunten in de onderhandelingen 
met de beoogde samenwerkingspartner zijn het 
behoud van een stadsloket in Weesp, het behoud 
van onze onbebouwde buitengebieden en de 
toewijzing van betaalbare woningen. Ook het 
plaatsingssysteem voor het onderwijs is belangrijk: 
de voorrang voor Weespers bij plaatsing van 
leerlingen op het Vechtstede college willen we 
handhaven. Aandachtspunten zijn: de toekomst van 
het stadhuis, een boost voor onze bedrijventerreinen 
en het voorsorteren op een spoortunnel in de 
toekomst. 

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten voor de 
komende raadsperiode. De PvdA staat positief 
tegenover initiatieven om de deelname van burgers 
aan het bestuur van onze stad te versterken. Het is 
ook goed wanneer de leden van de gemeenteraad 
van Weesp gemakkelijk bereikbaar zijn voor burgers. 

In de aanloop naar de ambtelijke en later bestuurlijke 
fusie is het voor de Gemeente Weesp steeds 
moeilijker om vast personeel aan zich te binden. Dit 
gaat de PvdA aan het hart – we willen nu juist zo 
graag dat de gemeente zo min mogelijk voor “flex” 
gaat en zo het goede voorbeeld geeft. De meeste 
flexwerkers krijgen niet dezelfde beloning en 
ontwikkelingsmogelijkheden als de vaste 
medewerkers. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit 
van het werk en daar hebben de Weespers ook last 
van. Daarnaast verandert de samenleving en 
daarmee ook de relatie tussen de overheid en burger. 
Het is daarom ook van belang dat de gemeente 
structureel investeert in de ontwikkeling van haar 
eigen medewerkers, ook als er wordt gefuseerd. 

2. Zorg 
Zorg: we gaan het allemaal nodig hebben. Logisch 
dat we er ook allemaal aan bijdragen. De sterksten 
het meest. De PvdA zet zich in voor goede zorg, 
ondanks hogere kosten en de toename van het 
aantal mensen dat een steuntje in de rug nodig heeft. 
Ons motto blijft: “Niemand zakt door het ijs”. In het 
uiterste geval betekent dit dat we op andere uitgaven 
van de gemeente moeten beknibbelen als de kosten 
voor de zorg tegenvallen. 

In de afgelopen jaren hebben we met succes een 
sociaal wijkteam opgezet. De PvdA wil dit team 
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koesteren en waar mogelijk versterken. Deze wens 
moeten we ook inbrengen als we gaan praten over 
de invulling van onze bestuurlijke samenwerking. Het 
sociaal wijkteam draagt er ook aan bij dat we gewoon 
in ons eigen huis kunnen blijven wonen als we op 
leeftijd of gehandicapt raken. 

De stapeling van eigen bijdragen aan de zorg willen 
we beperken. Dit is voor de PvdA nog een reden om 
met Amsterdam verder te gaan: daar is het aantal 
voorzieningen met een eigen bijdrage minder, de 
bijdragen zijn lager en er is een plafond voor de totale 
eigen bijdrage. 

Bij de invulling van de nieuwe taken van de 
gemeente in de zorg speelt het “keukentafelgesprek” 
een centrale rol. Het doel is ons te concentreren op 
de zorgvraag en niet op het aanbod, en zoveel 
mogelijk uit te gaan van de eigen kracht en de 
omgeving van degene die zorg nodig heeft. De PvdA 
begrijpt dat dit onontkoombaar is en ziet ook de 
voordelen als mensen meer naar elkaar omzien. 
Maar we kijken toch met zorg naar de 
keukentafelgesprekken: krijgen de niet-assertieve 
mensen en de mensen zonder sociaal netwerk wel 
de zorg die ze nodig hebben? We zullen met 
voorstellen komen om dit extra goed in de gaten te 
houden en waar nodig te corrigeren. 

De PvdA is voorstander van vestiging van een 
dependance van het Tergooi Ziekenhuis als dit op 
een verantwoorde wijze kan worden ingepast. Als 
bepaalde veel voorkomende ingrepen daardoor 
verplaatst worden van het gezondheidscentrum naar 
de noordkant van de Bouwhuistunnel moeten we 
oppassen dat iedereen deze plek goed kan bereiken. 
Mogelijk kan een zogenaamde “Buurtmobiel” zoals 
toegepast in de provincie Utrecht hier uitkomst 
bieden. De PvdA is er voor om met dit concept te 
experimenteren, ter bevordering van de mobiliteit en 
ter bestrijding van eenzaamheid. Mogelijk kan dit ook 
een (deel-) oplossing zijn van het openbaar 
vervoersprobleem in Aetsveld. 

Mantelzorgers 
Mantelzorgers: dat zijn de kanjers van Weesp. Van 
alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 
procent gedaan door mantelzorgers. Het helpen en 
verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk 
geweldig. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. 
Soms gaat het zelfs om heel 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 zet de PvdA de komende jaren in op extra 
ondersteuning van deze groep. Wij denken hierbij 
aan de uitbreiding van de respijtzorg (iemand die 
tijdelijk de mantelzorg overneemt) en versterking van 
het netwerk. 

Maar het belangrijkste is dat we constateren dat we 
op bepaalde punten zijn doorgeschoten met de 
participatiemaatschappij. De toegang tot de 
professionele hulp in de huishouding moet weer 
eenvoudiger worden. De PvdA wil de toewijzing van 
huishoudelijke hulp aan ouderen gemakkelijker 
maken. Dat kost geld, maar in dit opzicht is het 
WMO-beleid in Weesp te karig geweest. 

Armoedebestrijding en hulp bij 
schulden 
Rondkomen van een laag inkomen is niet 
gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de 
verjaardag van je buurvrouw, je goed verzekeren en 
elke dag warm eten koken is soms heel moeilijk. 
Daarom willen wij het huidige minimabeleid van de 
gemeente Weesp minstens handhaven voor mensen 
die niet kunnen werken en mensen met een 
minimuminkomen. Schuldhulp is een belangrijk 
instrument om uit de armoede te raken. De PvdA wil 
dat de gemeente Weesp zijn steentje bijdraagt om 
schuldhulpverlening ook echt te laten werken. De 
overheid is de belangrijkste schuldeiser!! De 
gemeente zal haar (sanctie)beleid moeten herzien, 
dat is de inzet van de PvdA. 

Het draagvlak voor zorg en minimabeleid staat of valt 
bij een eerlijk gebruik van de voorzieningen. Wij 
zullen ons blijven inzetten voor bestrijding van 
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 in de jeugdzorg 
meer de nadruk komt te liggen op positief 
jeugdbeleid: beleid 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 en de ontwikkeling van het kind voorop 
staan. 

De gemeente dient alles in het werk te stellen om 
organisatorische problemen waarvan kwetsbare 
jongeren het slachtoffer zijn zo snel mogelijk in 
samenwerking met alle relevante partijen op te 
lossen. 

Sociaal domein 
Door de Participatiewet hebben uitkerings-
gerechtigden met meer en strengere regels te maken 
die al snel leiden tot het stopzetten van de uitkering. 
De PvdA pleit ervoor om deze mensen met respect 
te behandelen. Maak ze juist weerbaarder en wijs ze 
niet alleen op de vele plichten, maar ook op hun 
rechten. Behandel uitkeringsgerechtigden niet als 
tweederangsburgers. 

Laten we een experiment mogelijk maken voor een 
regelarme bijstand, zoals ook in Groningen en Tilburg 
gebeurt. De PvdA wil beginnen met de afschaffing 
van de sollicitatieplicht voor werklozen van 55 jaar en 
ouder. 

Zorg voor ruimhartige minimavoorzieningen voor 
iedereen die moet leven van het sociaal minimum en 
verhoog ook het recht op minimavoorzieningen, door 
een inkomensgrens te hanteren van 120% van het 
sociaal minimum of hoger. Informeer mensen actief 
over het recht op gemeentelijke voorzieningen en 
bevorder het gebruik ervan. 
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Er zijn naar schatting 400 kinderen in Weesp die in 
armoede opgroeien. Dat komt niet altijd omdat 
ouders een uitkering hebben, maar steeds vaker 
omdat werkende ouders in snipperbaantjes, 
flexbaantjes of als (schijn)zelfstandige een te laag 
inkomen hebben (arme werkenden). De kindregeling 
uit 2017 is een begin, maar stel bijvoorbeeld ook een 
kansenregisseur aan, die (werkende) armen beter in 
beeld brengt. Maar een nog betere aanpak is 
uiteraard: Voorkom dat kinderen in armoede terecht 
komen. 

De PvdA vindt het van groot belang dat het pakket 
voor de bestrijding van kinderarmoede, dat door de 
voormalige PvdA-staatssecretaris Klijnsma 
structureel ter beschikking is gesteld, in zijn geheel 
ten goede komt van de kinderen waarvoor het is 
bedoeld. Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld voor 
de dekking van de kosten van overhead of het 
wegwerken van andere tekorten op de begroting. 

Te veel gemeenten kiezen ervoor om hun sociale 
werkbedrijven te ontmantelen en proberen 
vervolgens zelf het wiel opnieuw uit te vinden om 
werk te kunnen creëren voor mensen vanuit de 
Participatiewet en de Sociale werkvoorziening. Met 
alle negatieve gevolgen van dien voor de SW-
werknemers, de Participatiewetters en de 
garantiebanen. De PvdA pleit ervoor om juist gebruik 
te maken van de aanwezige kennis en infrastructuur, 
voor de inzet van passende en duurzame echte 
banen (dus ook garantiebanen). Laten we ook 
zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede 
invulling van beschut werk voor mensen die daarop 
aangewezen zijn. 

Werknemers in bijvoorbeeld de zorg, het 
personenvervoer en in de bouw zijn de dupe van de 
manier waarop gemeenten aanbesteden. In de 
praktijk telt vaak de laagste prijs en niet de kwaliteit. 
Dat gaat over de rug van werknemers, want het 
betekent dat het werk in het bedrijf goedkoper en 
sneller moet worden uitgevoerd en dat leidt weer tot 
een hogere druk op lonen en arbeidsvoorwaarden. 
Tevens heeft dit maar al te vaak invloed op de 
gezondheid van de medewerkers, met alle 
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. 
De PvdA pleit ervoor dat de gemeente niet alleen let 
op de prijs, maar ook op de mate waarin de 
aanbieder maatschappelijk verantwoord 
onderneemt. Voorkom dat werknemers uiteindelijk 
ontslag krijgen of door gezondheidsproblemen hun 
werk niet langer kunnen uitvoeren, en bij de 
gemeente moeten aankloppen voor 
inkomensondersteunende maatregelen of de 
bijstand. Dat kost immers net zo goed geld. Kwaliteit 
en behoud van vakmanschap moeten de leidraad 
zijn. 

Streef naar duurzame garantiebanen! Gemeenten 
werken in regioverband samen met werkgevers, 
vakbonden en het UWV aan het creëren van extra 
banen voor mensen met een arbeidsbeperking die 
niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen. Voorkom draaideurconstructies en zet in 
op een arbeidsovereenkomst van langere duur. 
Stimuleer werkgevers om mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

3. Wonen, stadsontwikkeling 
en werken 
Woningbeleid 
De PvdA houdt vast aan minimaal 30% sociale 
woningen in Weesp en hecht erg aan een gezonde 
mix van verschillende bevolkingsgroepen. In 
Weespersluis is dit in de raadsperiode 2010-2014, 
toen de PvdA niet in de coalitie zat, misgegaan. Het 
wordt ongetwijfeld een mooie wijk maar het is ons 
een doorn in het oog dat het een villawijk wordt met 
een minimum aan sociale woningbouw of betaalbare 
woningen voor mensen met een gemiddeld inkomen 
zoals onderwijzers, politieagenten en personeel in de 
zorg. Tegen de verdrukking in zullen we ons blijven 
inzetten om in Weespersluis meer betaalbare 
woningen te realiseren. 

Het percentage sociale huurwoningen in Weesp ligt 
rond het landelijk gemiddelde. De PvdA vindt dat 
iedere Weesper de mogelijkheid moet hebben om 
ongeacht zijn of haar inkomen in Weesp te kunnen 
blijven wonen. Dit betekent dat het percentage 
sociale huurwoningen zeker niet mag afnemen. 
Wijken dienen voor alle woningzoekenden een 
aanbod te hebben. Wanneer blijkt dat er tekorten zijn 
voor bepaalde doelgroepen, zoals in Weesp het 
geval is met jongeren en jonge gezinnen, dan zullen 
we hierop inspringen en ons maximaal inzetten voor 
extra betaalbare woonruimte voor die doelgroepen. 

Tijdens de huidige raadsperiode hebben we besloten 
dat op de locatie van de voormalige Jan 
Woudsmaschool sociale woningbouw wordt 
gerealiseerd en woningbouw voor jongeren. Ook op 
de plek van de voormalige Kostverlorenflat willen wij 
betaalbare woningen realiseren. Met de sloop van de 
flat zijn meer dan 120 sociale huurwoningen verloren 
gegaan en deze dienen gecompenseerd te worden. 
Het plan voor die locatie moet natuurlijk passen in de 
wijk en een duidelijke verbetering opleveren. 
Woningcorporatie Ymere is niet in staat gebleken om 
voldoende te investeren in betaalbare woningen. De 
PvdA pleit ervoor om samen met andere 
woningcorporaties de benodigde betaalbare 
woningen te realiseren. 

In Aetsveld bevinden zich veel grondgebonden 
woningen die geschikt zijn voor gezinnen. Er wonen 
relatief veel oudere mensen in grotere huizen. De 
PvdA pleit ervoor te streven naar de ontwikkeling van 
seniorenwoningen in Aetsveld (door inbreiding) zodat 
de doorstroming kan worden bevorderd. 

De PvdA is er voorstander van om de starterslening 
(in nieuwe vorm) te handhaven, zowel voor starters 
als om de doorstroming op de woningmarkt te 
bevorderen. 

De PvdA pleit ervoor om te onderzoeken of het 
mogelijk is om de aanleg van een glasvezelnetwerk 
te stimuleren en/of te faciliteren, voor of tijdens de 
bouw van nieuwbouwwijken. 
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Stadsontwikkeling 
De PvdA heeft een positieve houding waar het gaat 
om de ontwikkeling van een kleinschalig 
crematorium op of nabij Landscroon. Voorwaarden 
zijn wat ons betreft een goede ruimtelijke inpassing, 
behapbare verkeersstromen (gelet op de 
dependance van het Tergooi Ziekenhuis) en het 
belangrijkste: de gelijktijdige herontwikkeling van 
begraafplaats Landscroon tot een verstild stadspark. 

Het project OV SAAL (meer en sneller treinverkeer 
op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – 
Lelystad) baart ons grote zorgen. Weesp heeft een 
station. Daar mogen we blij om zijn. Maar het spoor 
ligt nu al als een litteken door onze stad. Als 
Weespersluis straks volledig ontwikkeld is bestaat 
onze stad uit twee delen, en dat wordt met de 
verbreding van het spoor alleen maar erger. De 
varianten voor de spooraanpassingen en het station 
die voorliggen verwerpen we daarom (ook omdat de 
spoorbrug over de Vecht straks bijna niet meer open 
gaat). Wat de PvdA betreft is onze stationsvisie 
leidend. Onze voorkeur gaat uit naar een spoortunnel 
onder de Vecht, zodat de twee helften van Weesp 
samensmelten tot een eenheid. Er is alle reden om 
te onderzoeken of deze tunnel gefinancierd kan 
worden met Europees geld. 

Werken 
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 dat het weer beter gaat. 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. De PvdA spant zich, 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 is het 
startpunt van je verdere werkzame leven. Wij willen 
dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door 
voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen 
voor jongeren aan te bieden binnen de eigen 
organisatie (5% van het totaal aantal medewerkers). 

De gemeente Weesp kan de lokale werkgelegenheid 
versterken door nieuwe bedrijven aan te trekken, 
innovatieve startende ondernemers kansen te 
bieden, te investeren in een aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving en/of door (regionale) banenplannen 
te ontwikkelen. Initiatieven hiertoe zal de PvdA 
ondersteunen. Wij verwachten op dit vlak veel van de 
samenwerking met Amsterdam. 

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. 
Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor onze 
inwoners benut moeten 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. 

4. Economie 
Het gaat gelukkig weer de goede kant op met het 
winkelbestand in Weesp. De PvdA wil, in 
samenwerking met de WDO, het IVW en Weesp 
Marketing, proberen om de huidige bedrijven en 
winkels zoveel mogelijk te behouden en nieuwe 
ondernemers te verleiden zich te vestigen in Weesp. 
Wat dit betreft verwachten we veel van een 
samenwerking met Amsterdam, dat een actief beleid 
heeft om binnenstedelijke bedrijven uit te plaatsen en 
te vervangen door woningbouw. Deze bedrijven 
kunnen op Bedrijventerrein Noord een uitstekende 
plek vinden en nog steeds opereren vanuit de 
Gemeente Amsterdam. 

Gezamenlijke initiatieven van de winkeliers zijn van 
vitaal belang voor de levendigheid en leefbaarheid 
van onze stad. Uit oogpunt van solidariteit is de PvdA 
daarom een warm voorstander van regelingen 
waarin alle winkeliers bijdragen aan activiteiten die 
de Weesper winkeliers en onze stad ten goede 
komen. 

De PvdA zal zich inzetten voor een compacte 
winkelronde met een aaneengesloten winkelbeeld. 
Wij houden vast aan de ontwikkeling van winkels op 
het terrein naast Albert Heijn aan de Achtergracht. 
We ondersteunen een locatieonderzoek van ALDI in 
Weesp. 

Wat de terrassennota betreft: we zijn het in grote 
lijnen eens met de visie van het college zoals 
verwoord in het laatste collegevoorstel. Dit is een 
thema waarin we de gulden middenweg moeten 
vinden tussen de belangen van burgers en 
terrasjespikkers. Iedereen zal hier een beetje moeten 
inschikken. Constructief overleg tussen de 
ondernemers, inwoners van Weesp en omwonenden 
is van groot belang om tot een breed gedragen 
oplossing te komen. 

Verkeer en parkeren 
In de afgelopen collegeperiode is een diepgaand 
parkeeronderzoek gedaan. Het centrum, het 
Herensingelkwartier en het stationsgebied kwamen 
hierbij naar voren als probleemgebieden. Het wordt 
tijd om deze studie om te zetten in daden. Maatwerk 
en burgerparticipatie zijn volgens ons zeer belangrijk. 
Wij delen de wens van de winkeliers te komen tot een 
goede bereikbaarheid en goede parkeer-
mogelijkheden 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 zuinig op moeten zijn. De PvdA 
blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid per 
fiets en is 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 
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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. Ons uitgangspunt blijft: blik uit 
zicht, zowel in het centrum als daarbuiten. 

De PvdA pleit voor de ontwikkeling van een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, met aandacht voor 
verminderen van het fijnstof dat wordt uitgestoten 
door auto’s, het weren van zwaar vrachtverkeer in 
het centrum, het optimaliseren van de routering in de 
stad, extra laadpalen voor elektrische auto’s, 
enzovoort. Dit in samenhang met het nieuwe 
parkeerbeleid. 

Om te werken aan een oplossing voor 
geluidsoverlast van voornamelijk doorgaand verkeer 
in Weesp onderzoeken we of geluidsarm asfalt een 
oplossing biedt voor de geluidsoverlast op de route 
Stationsweg - Herensingel - M. Nijhoffstraat - Jan 
Tooropstraat – Herensingel – Plataanlaan – 
Casparuslaan - Prinses Irenelaan - C.J. van 
Houtenlaan. 

Toerisme 
De potentie van Weesp als bestemming voor 
dagjesmensen en toeristen wordt nog onvoldoende 
benut. We willen geen Amsterdamse toestanden, 
maar de PvdA wil zich er wel voor inzetten om Weesp 
nog duidelijker op de kaart te zetten, met volle inzet 
van nieuwe media. De wedergeboorte en het grote 
succes van het Gemeentemuseum tijdens de huidige 
raadsperiode is wat dit betreft een prachtig 
voorbeeld. 

Duurzaamheid en groen 
Weesp heeft zich voorgenomen om in 2030 als stad 
energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we binnen 
13 jaar netto net zo veel energie moeten opwekken 
als we met ons allen gebruiken. Dat is erg ambitieus, 
maar de PvdA wil zich inzetten om deze ambitie 
zoveel als mogelijk waar te maken. Plannen die 
hieraan bijdragen, zeker ook komend uit de Weesper 
bevolking, zullen wij in principe ondersteunen en 
faciliteren. Te denken valt aan een verdere 
uitbreiding van een collectieve aankoop van 
zonnepanelen, zonne-energie installaties op de 
daken van bedrijven, warmtepompen bij nieuwbouw, 
stimuleringsregelingen voor isolatie en andere 

energiemaatregelen in woningen. Nieuwe 
woningbouw zal bij voorkeur zonder gasaansluiting 
worden gerealiseerd. Met het IVW kan worden 
bekeken hoe de duurzame bedrijven die Weesp 
herbergt als één cluster kunnen worden geprofileerd, 
met als nevendoel aanvullende groene bedrijvigheid 
aan te trekken. 

Voor de PvdA betekent duurzaamheid ook een vitale 
stad, waar mensen zich prettig voelen en waar het 
milieu wordt gekoesterd. Samen met belangen-
organisaties willen we een plan maken hoe en waar 
het groene karakter van onze stad kan worden 
versterkt. De Schansen blijven daarbij van vitaal 
belang als robuuste groene long van Weesp. Er is 
inmiddels een ontwikkelplan voor de Schansen. We 
zullen erop toezien dat bij de uitvoering hiervan het 
groene karakter van de schansen zoveel mogelijk 
wordt behouden en waar mogelijk nog wordt 
versterkt. We zijn en blijven overigens ook fan van de 
bloemenmanden aan lantaarnpalen en bij bruggen in 
Weesp. 

De VANG-doelstelling om in 2020 75% van het 
huishoudelijk afval te scheiden onderschrijft de PvdA 
100%. Maar we pleiten tegen de introductie van een 
vierde afvalbak bij huishoudens. Scheiden is goed, 
maar een overdosis bakken op het erf werkt 
averechts. Brengcontainers zijn dan een betere 
oplossing. Een ander probleem is dat de zakken voor 
het PMD-afval vaak openscheuren door wind en 
vogels, met veel zwerfafval tot gevolg. We pleiten 
ervoor dat de gemeente op aanvraag kroonringen ter 
beschikking stelt zodat de zakken netjes kunnen 
worden opgehangen. 

Als preventieve maatregel pleit de PvdA voor de 
invoering van de “Ja Ja” sticker in Weesp (dus alleen 
drukwerk als dat wordt aangegeven), zodat de 
hoeveelheid reclamedrukwerk naar verwachting flink 
zal verminderen. 

Openbaar vervoer 
De PvdA wil ’s nachts, en zeker in de weekends, een 
betere bereikbaarheid van Weesp via het openbaar 
vervoer. We ondersteunen daarom goede 
nachttreinverbindingen tussen Amsterdam, 
Flevoland en het Gooi. 

We willen de busverbinding 49 GVB Amsterdam 
Bijlmer Arena - Amsterdam Gaasperplas – Driemond 
- Station NS Weesp verbeteren door ook in het 

Vierde afvalbak? Nee bedankt! 

Meer zonnepanelen zoals op Sporthal Aetsveld 
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weekeinde en ’s avonds te gaan rijden. 

5. Welzijn en maatschappij 
Sport 
Het belang van sport voor de jeugd is klip en klaar. 
Het is goed voor lijf en geest en kan zorgen voor 
teamgeest en onderling respect. Investeren in sport 
is dus investeren in de toekomst. Het 
voorzieningenniveau in Weesp is behoorlijk op orde. 
De PvdA wil dat sport voor alle Weespers betaalbaar 
blijft. Voorwaardenscheppend kan het 
Gemeentebestuur optreden naar sport voor ouderen, 
vrouwen met een migratie achtergrond en jongeren. 
Het blijft ons streven om in Weesp een Cruijff Court 
aan te leggen, met als mogelijk locatie het huidige 
trapveld achter de E. du Perronstraat. 

 

Ouderen en gehandicapten 
Met 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 
begeleiding en verzorging van ouderen. De PvdA is 
van mening dat het bestaande voorzieningenniveau 
op dit terrein gehandhaafd dient te worden. Dit geldt 
ook voor initiatieven zoals de 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 de gemeente en Ymere. Wij pleiten 
voor een onderzoek naar de verbetering van 
uitgaansmogelijkheden voor de Weesper jeugd, in 
samenwerking met de jeugd en mogelijk de scholen. 

Jongeren betaalbare woonruimte aanbieden blijft 
een prioriteit voor de PvdA. Het continueren van de 
starterslening-nieuwe-stijl is hierbij onmisbaar. Ook 

bij het ombouwen van voormalige bedrijfspanden zal 
gedacht moeten worden aan ombouw voor 
jongerenhuisvesting. 

Onderwijs 
Instromen in het onderwijs geschiedt niet voor 
iedereen vanuit dezelfde positie. Jongeren vanuit 
een achterstandspositie zullen een extra inspanning 
van de gemeente nodig hebben om te kunnen 
meekomen. Daar staat de PvdA bij uitstek voor. 
Schoolverzuim dient met kracht bestreden te worden 
en de oorzaken ervan dienen, samen met jongeren, 
school en ouders besproken en opgelost 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. 

Integratie en participatie 
De PvdA wil zich inzetten voor een grotere 
participatie van Weespers met een 
migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving. 
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de 
inburgeringscursussen goed moet worden bewaakt 
en dat mensen met een laag inkomen de kosten 
ervan niet (geheel) zelf hoeven dragen. Daarnaast 
wil de PvdA de contacten versterken met de 
organisaties in Weesp die zich met participatie van 
Weespers met een niet-Nederlandse achtergrond 
bezighouden en daar goed werk verrichten, en ook 
met de betrokkenen zelf. Inspelen op de behoeften 
van de mensen en een individuele of kleinschalige 
benadering zijn van groot belang voor het welslagen 
van de inburgering. Extra aandacht moet daarbij 
uitgaan naar de positie en de rol van vrouwen in het 
participatieproces.  

 

De PvdA is er een sterk voorstander van dat het 
college van B&W in gesprek blijft met het Sinterklaas 
comité over de uitstraling van de Zwarte Pieten 
tijdens de Sinterklaasintocht. De nabije toekomst is 
wat ons betreft een veelkleuriger stoet pieten. 

Amsterdam de Johan Cruijff ArenA, 
Weesp een Cruijff court 

Assoenat moskee: Iedereen is welkom 
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Dierenwelzijn 
De PvdA vraagt uitdrukkelijk aandacht voor 
dierenwelzijn. 

6. Kunst en cultuur 
De PvdA Weesp heeft hart voor cultuur. Mede 
daarom hebben we ons indertijd, tegen de 
verdrukking in, sterk gemaakt voor het behoud van 
de Coöperatie Het Domijn op de Domeinenlocatie. 

De City of Wesopa, Weespers aan de Wand, de 
bibliotheek, stadhuisconcerten, muziekverenigingen 
en De Kreatieve Groep, die grotendeels door 
vrijwilligers worden gedragen, zijn voor veel 
Weespers heel belangrijk en voor anderen zelfs een 
reden zich in Weesp te vestigen (als bedrijf) of te 
komen wonen. 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. Onze inschatting is dat dit 
samen met Amsterdam gemakkelijker zal zijn dan 
met Gooise Meren. Ook willen wij nog een ultieme 
poging doen om het automatenkabinet voor Weesp 
te behouden. 

Als het aan de PvdA ligt, zal de gemeente Weesp ook 
de komende periode weer initiatieven vanuit de 
Weesper bevolking van harte ondersteunen. Veel 
financiële ruimte ter ondersteuning van nieuwe (en 
ook 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. De 
nieuwe cultuurnota geeft ook de ruimte om nieuwe 
initiatieven een steuntje in de rug te geven. 

Kunnen lezen, schrijven, rekenen en vaardig zijn op 
internet zijn belangrijke voorwaarden om mee te 
kunnen doen in de Nederlandse samenleving en op 
de arbeidsmarkt. Wij willen voorkomen dat 
kwetsbare groepen, zoals senioren, laaggeletterden 
en digibeten, tussen wal en schip vallen door als 
gemeente goed zicht te krijgen op de omvang van 
deze groep en hun behoeften en gerichte actie te 
ondernemen. Gebruik ook de mogelijkheden om de 
signalen te kunnen herkennen en om mensen gericht 
te kunnen doorverwijzen voor extra ondersteuning.  

We moeten zuinig zijn op onze verenigingen in 
Weesp. Uit de inventarisatie van het maatschappelijk 
vastgoed van Weesp is gebleken dat de betaalde 

huren van (sport-)accommodaties niet altijd 
marktconform zijn. Echter, de “opbrengsten” van 
deze verenigingen in termen van persoonlijk geluk, 
gezondheid en onderlinge saamhorigheid zijn groot. 
Verenigingen die in moeilijkheden verkeren waarvan 
het nut en het draagvlak onomstreden zijn, verdienen 
hulp van de gemeente om uit de zorgen te komen. 
Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld blijft hierbij 
leidraad. 

7. Financiën 
Financieel gezien zijn de afgelopen jaren niet 
gemakkelijk geweest voor Weesp. Onze stad heeft er 
veel taken bij gekregen met minder geld dan toen het 
rijk meefinancierde. Tegelijk krijgen we ook veel 
minder geld voor de taken die we al hadden. De 
financiële crisis zijn we ook niet ongeschonden 
doorgekomen. Door tegenvallers uit het verleden 
hebben we ingeteerd op onze reserves. Door 
verstandig beleid in de afgelopen raadsperiode zijn 
we gelukkig niet in zwaar weer geraakt. 

Wat de PvdA betreft blijft het belangrijkste 
uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen en dat we solidair zijn: niemand zakt 
door het ijs. Bij het maken van keuzes is daarmee 
duidelijk waar onze prioriteiten liggen: bij de WMO, 
het minimabeleid, bij onderwijs en veiligheid. 

Keuzes die we maken zijn soms pijnlijk maar 
onvermijdelijk. De burger staat centraal, zowel voor 
de raad als voor de ambtenaren. De ambtelijke 
capaciteit moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet 
ten behoeve van de burgers. Dat is heel lastig in deze 
tijd van bestuurlijke onzekerheid, maar het streven is 
er. Gelden voor onderhoud van wegen en 
groenvoorzieningen kunnen desnoods binnen veilige 
en verantwoorde grenzen over iets langere tijd 
uitgesmeerd worden. In sommige gevallen kan de 
gemeente de samenwerking zoeken met burgers of 
bedrijven om beleid te realiseren. 

Een belangrijke doelstelling in de komende 
raadsperiode zal zijn om een harmonieuze overgang 
te realiseren naar een bestuurlijke toekomst met 
Gooise Meren of met Amsterdam. De PvdA pleit 
ervoor om vanaf een vroeg stadium te zoeken naar 
synergie in beleid en uitvoering, wat 
kostenbesparingen tot gevolg zal hebben voor alle 
partijen. 
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