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Voorwoord van Jesse Klaver 

 

Op 21 maart gaat ook Weesp naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. En het zijn 

belangrijke verkiezingen. Want nu het kabinet het vanuit Den Haag nalaat om de verandering te 

brengen waar Nederland naar snakt, zijn deze verkiezingen een unieke kans om het anders te doen. 

Om ook vanuit Weesp te bouwen aan een betrokken en menselijke samenleving. 

Een samenleving waarin we onze welvaart eerlijk delen, en mensen weer zekerheid bieden over hun 

huis en hun inkomen. Een samenleving waarin we zorgen voor betaalbare en toegankelijke zorg voor 

iedereen. En een samenleving waarin we klimaatverandering nu eens echt gaan aanpakken. 

Als er één ding is dat ik de afgelopen maanden heb gemerkt tijdens de vele gesprekken die ik voerde 

met mensen in kantines, buurthuizen, en sportzalen in het hele land, is het wel dat veel van jullie 

dezelfde soort zorgen hebben. Zorgen over te hoge werkdruk, over een te laag inkomen of een 

onzeker contract, over het betalen van de huur of de doktersrekening. De onzekerheid over de 

toekomst is voor veel mensen groot. 

Dat moet anders. En dat kan anders.  

Daarom kiest GroenLinks voor een gemeente waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken. Voor een gemeente met betaalbare en goed 

geïsoleerde huizen, schone lucht, en leefbare wijken. En voor een gemeente waar we niet tegen 

elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten.  

Dat is de toekomst waar wij samen met jou en alle andere inwoners van Weesp aan willen bouwen. 

Verandering begint hier. Stem daarom op 21 maart GroenLinks.  

Groet, 

Jesse Klaver  
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Lieve Weespers 

 

Dit is ons verkiezingsprogramma. De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich in het college ingezet 

voor een groen, duurzaam en sociaal Weesp. We hebben veel voor elkaar gekregen. Zo zijn de 

schansen intact gebleven en nog mooier geworden, hebben we Weespers meer bij de politiek 

betrokken en zijn onder onze aanvoering de ambities voor duurzaamheid op papier gezet. Ook zijn 

we trots op hoe we zijn omgesprongen met de grootschalige veranderingen in de zorg. Aan dit alles 

willen we graag een vervolg geven.  

 

Maar we hebben ook een groot verlies geleden. Onze fractievoorzitter Max van Dorth is na een kort 

ziekbed in mei 2016 overleden. We missen hem, maar we weten ook dat hij trots zou zijn geweest op 

hoe we zonder hem samen de draad hebben opgepakt.  

 

De komende vier jaar blijven we ons als GroenLinks inzetten voor Weesp. We zijn nog lang niet klaar! 

We willen onze prachtige stad socialer groener en duurzamer maken. We willen zorgen voor de 

kwetsbare mensen om ons heen. We willen ons sterk maken voor een Weesp waar iedereen zich 

thuis voelt: van geboren en getogen Weespers tot nieuwkomers, van de oudere bewoners in 

Oversingel tot de kinderen die spelen bij Don Bosco, van ondernemers tot gezinnen. Voor ons  doet 

iedereen ertoe.  

 

Weesp groeit en dat vraagt om een visie én om zorgvuldigheid. We willen het kleinschalige, gezellige 

karakter behouden want dat is de kracht van Weesp. En tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat 

de voorzieningen en de infrastructuur goed zijn afgestemd op een groeiend inwonertal. Ook gaan we 

over een paar jaar fuseren. We willen kansen benutten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat Weesp 

ook Weesp blijft.  

 

Kortom, er valt genoeg te doen om Weesp mooier te maken, met elkaar en voor elkaar! Aan ons zal 

het niet liggen. Stem GroenLinks voor een groener, duurzamer en socialer Weesp. We zullen je niet 

teleurstellen.  
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Als het aan GroenLinks ligt: 

1.  Verbinden we in plaats van te verdelen 

2.  Zetten we bij het fusieproces in op groen, duurzaam en sociaal 

3.  Komt er meer groen in Weesp 

4.  Doen we nog veel meer aan duurzaamheid 

5.  Pakken we de parkeerproblemen aan  

6.  Komt er een herplantfonds 

7.  Komt er een samenhangende aanpak van zorg en participatie 

8.  Krijgen we een autoluwe binnenstad 

9.  Komen er meer betaalbare woningen 

10. Doen we doen het mét en vóór elkaar 

 

Als je meer wilt weten over onze plannen, lees dan verder in dit programma. Heb je vragen of tips of 

wil je helpen bij de campagne, laat het ons weten via Twitter (@glweesp), Facebook (GroenLinks 

Weesp) of via onze website https://weesp.groenlinks.nl/.Aan dit verkiezingsprogramma schreven 

mee: Arthur de Bussy, Eva Hagendoorn, Rien Visscher, Maarten Miner, Silvia Pfeiffer, Annika 

Stortelers, Jan van der Does, Arjen Slootweg, Tobias van den Briel, Carin Ogier, Herman Tuning, 

Charda Kuipers, Luuk Heerooms, Albert van Elst, Floor Wesseling, Christian Pfeiffer, Anke ten 

Doeschate  
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Fusie 
Wie diep in het hart van GroenLinks kijkt, weet dat wij het liefst Weesp als zelfstandige gemeente 

zouden willen behouden. Maar in 2016 is door onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat Weesp de 

taken zelfstandig niet meer aankan. We moeten versterking zoeken bij een partner. GroenLinks 

heeft in de fusiediscussie die volgde gekozen voor Amsterdam. Omdat wij vinden dat Weesp en 

alle Weespers daar de beste toekomst tegemoet gaan. 

 

GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar aan de basis gestaan van het grondige en transparante 

onderzoek naar de toekomst van de gemeente Weesp. We hebben dat als erg waardevol ervaren en 

zijn blij dat we Weespers hierbij goed hebben kunnen betrekken. Voor ons was er aan het einde van 

dat proces maar één keus: We stappen liever in de stevige Amsterdamse huwelijksboot dan in een 

wankel schip. Ook uit andere, onafhankelijke, onderzoeken komt Amsterdam naar voren als de beste 

fusiepartner voor Weesp. 

 

Amsterdam heeft Weesp vrijwel alles te bieden wat GroenLinks belangrijk vindt: 

• We vinden het belangrijk dat zorg goed geregeld is, dat hier voldoende financiële middelen 

voor zijn en dat die zorg goed en efficiënt is georganiseerd, dicht bij de burger. Zieken, 

gehandicapten en ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deskundige 

jeugdzorg, een sterk armoedebeleid en goede schuldhulpverlening is voor ons ook heel 

belangrijk.  

• De voorzieningen die we nu hebben voor Weespers moeten in stand blijven: zoals zorg- en 

welzijnsinstellingen, sportvoorzieningen. Dat geldt ook voorculturele voorzieningen zoals de 

bibliotheek, de City en het museum.  

• We vinden het belangrijk dat onze Weesper scholen blijven bestaan en méér ondersteuning 

krijgen. 

• We vinden het belangrijk dat er wordt ingezet op duurzaamheid, bij woningbouw, vervoer en 

openbare ruimte. 

• We vinden het behoud van groen en open landschap heel belangrijk. Omdat Weesp in het 

verlengde van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur ligt, zien we daar prima kansen. 

• We vinden belangrijk dat we een slagvaardig bestuur hebben dat Weesp kan helpen in 

toekomstige ontwikkelingen van openbaar vervoer, auto, fiets, voetgangers.  

• We vinden het belangrijk dat er goed wordt zorg gedragen voor onze historische binnenstad 

met haar vele monumenten. 

• En we vinden het belangrijk dat onze fusiepartner net als Weesp een diverse samenleving 

heeft. 

 

Identiteit behouden 

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar GroenLinks is ervan overtuigd dat het kleine Weesp zijn 

identiteit juist als onderdeel van de grote stad kan behouden en zelfs kan versterken. Amsterdam is 

zeker geen eenheidsworst. Met buurten, als de Watergraafsmeer, de Pijp en Bos en Lommer, is het 

juist een mozaïek van smaken en kleuren. Weesp kan binnen de Gemeente Amsterdam blijven zoals 

het is. Als we ons aansluiten bij Gooise Meren voorzien wij een kernenstrijd, omdat er niet 

voldoende middelen zijn om alle voorzieningen in alle kernen te behouden. We voorzien dat Naarden 

en Bussum als grootste twee in dat geval voor elkaar zullen kiezen. Weesp hoort dan altijd bij de 



7 
 

minderheid die het daartegen moet afleggen. We verwachten dat Weesp bij Amsterdam alleen maar 

beter en mooier wordt. 

 

Burgers bij het bestuur betrekken 

Als de keuze op Amsterdam valt, zal GroenLinks er alles aan doen om de afstand tussen burger en 

bestuur zo klein mogelijk te houden. Ook na 21 maart 2018 willen we Weespers zoveel mogelijk 

betrekken bij de onderhandelingen met onze fusiepartner en de vorming van de Stadsraad. We 

willen mogelijke zorgen die hieronder beschreven staan wegnemen en met elkaar de toekomst 

positief tegemoet gaan. 

 

Laagdrempeligheid behouden 

GroenLinks wil laagdrempeligheid houden. Het Klant Contact Centrum en het WMO-loket moeten 

blijven na een fusie. Ook willen we ons ervoor inzetten dat het politiebureau open blijft. In de reactie 

op onze kernwaarden heeft Amsterdam aangegeven dat het stadhuis als loket blijft bestaan. Bij een 

fusie met Gooise Meren zou dat worden gesloten.  

 

Loting voortgezet onderwijs 

Over het lotingssysteem voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is in Weesp bezorgd gereageerd. 

De cijfers vertellen een duidelijk verhaal. In 2017 is bijna 86 procent van de leerlingen op de school 

van zijn of haar eerste voorkeur terechtgekomen. Slechts een half procent van alle leerlingen werd in 

2017 niet op een school van zijn of haar voorkeur geplaatst. En dat deed zich alleen voor bij populaire 

middelbare scholen, zoals het Barleaus Gymnasium in het centrum van Amsterdam. De verwachting 

dat er vanuit Amsterdam een ware run op het Vechtstede zal ontstaan lijkt ons daarom niet reëel. 

Ook in het Gooi wordt overigens geloot bij populaire scholen en kunnen niet alle leerlingen overal 

worden geplaatst. Dit probleem geldt dus zeker niet alleen voor Amsterdam. 

 

Verlies aan invloed 

Voor welke fusiepartner we ook kiezen, we zullen aan invloed inboeten. In de bestaande 

samenwerkingsverbanden kregen we de afgelopen jaren al minder invloed op allerlei zaken. In 

Gooise Meren zouden we op het eerste gezicht meer directe politieke invloed houden dan in 

Amsterdam. Maar we verwachten dat onze invloed in Gooise Meren juist minder zal worden door de 

kernenstrijd, die we al beschreven onder het kopje: Identiteit behouden.  

De Provincie heeft gezegd dat het fusieproces in het Gooi uiteindelijk moet leiden tot één grote 

Gooistad. In die Gooistad zal de politieke invloed van Weesp nog kleiner zijn. Daarom weegt dit 

argument voor GroenLinks dus niet zo zwaar in het nadeel van Amsterdam. Het verlies van invloed 

wordt wat ons betreft beter gecompenseerd door een sterke partner met een krachtig bestuur waar 

veel zaken op orde zijn, dan door een gemeente die nog in de kinderschoenen staat en waar veel 

dingen nog niet goed zijn geregeld.  

We moeten als Weesp wel inspelen op de veranderde situatie. We zullen samen andere manieren 

moeten zoeken om invloed te behouden en ons te laten gelden. 

 

Al met al denken we dat Weesp als onderdeel van Amsterdam het beste af is. Daarom kiest 

GroenLinks voor onze progressieve, diverse, bloeiende hoofdstad.  
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Een open gemeente 

Een gemeente vorm je mét en vóór elkaar. GroenLinks heeft in de afgelopen periode sterk ingezet 

op meedoen en meedenken door Weespers. Groen Links heeft in het college steeds ingezet op het 

horen van de meningen van Weespers. We zijn er trots op hoe Weespers betrokken zijn bij het 

fusieproces, tijdens de avonden in de kerk en de inspraak in het toekomstpanel. Iedereen die 

wilde, kon actief aan dit proces deelnemen. Maar ook bijvoorbeeld het nieuwe buurtcentrum aan 

de Kastanjelaan is een voorbeeld van Weespers die vormgeven aan Weesp.  

 

Participatie 2.0 

Met het instellen van de Weesper Kei laat de gemeente haar waardering voor bewonersinitiatieven 

zien.  Als GroenLinks hebben we met het succesvolle Fietsmeldpunt aangetoond dat het echt helpt 

als je samen aangeeft waar het beter moet. Met de Verkiezingswinkel wisten we veel Weespers 

dichter bij de politiek te brengen. Deze initiatieven zetten we voort.   

Een afspiegeling van alle Weespers moet inspraak kunnen krijgen.. We vinden dat iedereen die dat 

wil mee moet kunnen denken. Mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep 

ondersteunen we. 

Samen maken we Weesp. Een voorbeeld van participatie, zoals wij dat graag zien, is de 

betrokkenheid van inwoners bij de schansen. Dankzij onze wethouder Herman Tuning is het 

Schansenplan gemaakt door te luisteren naar elkaar, alternatieven te bieden, opnieuw in gesprek te 

gaan met bewoners en zo tot betere oplossingen te komen. GroenLinks wil graag dat inwoners op 

dezelfde manier betrokken worden bij andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de 

parkeerproblemen.  

Om Weespers nog beter te informeren wil GroenLinks dat op de gemeentewebsite alle 

verordeningen in begrijpelijke taal worden uitgelegd.  

Jongeren hebben vaak uitgesproken en vernieuwende ideeën. Daarom wil GroenLinks de komende 

raadsperiode een Jongerenraad oprichten, als klankbord voor de gemeenteraad. Ook willen we dat 

basisschoolleerlingen in de bovenbouw minstens één keer met de burgemeester in de raadszaal 

zitten om te leren hoe de gemeentepolitiek werkt. 

 

Integriteit 

Mede op ons initiatief zijn de huidige wethouders in 2014 onderworpen aan een 

integriteitsonderzoek. Trainingen en workshops die wethouders en raadsleden over dit onderwerp 

volgen zorgen ervoor dat integriteit voortdurend aandacht krijgt. GroenLinks wil  hiermee doorgaan 

in de komende raadsperiode.  

 

Privacy 

In deze digitale tijd wordt privacy steeds belangrijker. De gemeente garandeert volgens de bestaande 

regels de privacy van iedereen die zijn gegevens beschikbaar stelt. We zullen alert  blijven om zo 

mogelijk de privacy verbeteren. Voor iedereen moet helder zijn welke persoonsgegevens worden 

bewaard en waarom. Ook instellingen waarmee de gemeente gegevens deelt, moeten die garantie 

geven.  
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor ons een speerpunt bij deze verkiezingen. Alleen met duurzame ontwikkeling 

creëer je een gezonde aarde en een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.  

In 2030 moet Weesp energieneutraal zijn. Er moet nog heel veel gebeuren voordat het zover is. 

GroenLinks wil dat iedereen meedoet aan duurzame ontwikkeling, maar wel naar draagkracht. Je 

vraagt meer van grote bedrijven dan van een alleenstaande ouder in een sociale huurwoning.  

 

Duurzaamheidsnota 

De afgelopen periode is onder aanvoering van GroenLinks een prima begin gemaakt met een 

duurzamer Weesp. Onze duurzaamheidsnota, die nu wordt nu uitgevoerd, gaat nog verder. Een 

kortingsactie maakte het voor particuliere huizenbezitters makkelijker om zonnepanelen te plaatsen. 

Het was een groot succes en dit willen we daarom herhalen.  

 

De gemeente geeft zelf goede voorbeeld 

Je kunt niet aan Weespers vragen om duurzamer te leven zonder als gemeente zelf het goede 

voorbeeld te geven. En dat gebeurt ook. Zo zijn er op gemeentelijke gebouwen een flink aantal 

zonnepanelen geplaatst. Maar GroenLinks wil meer. Het wagenpark van de gemeente mag op den 

duur niet meer vervuilen. We willen dat alle nieuwe voertuigen die de gemeente aanschaft, 

elektrisch zijn. Ook de gemeentelijke monumenten willen we verduurzamen. Op het dak van het 

monumentale stadhuis mogen helaas geen zonnepanelen, maar er zijn wel andere mogelijkheden 

om dit monument te verduurzamen. De gemeente moet zorgen voor meer laadpalen en ruimhartig 

zijn met parkeerplekken voor deelauto’s. Alle openbare verlichting moet duurzaam worden. We 

willen dat Weesp binnen vier jaar overstapt op led-verlichting. Verder koopt de gemeente wat ons 

betreft zo veel mogelijk fairtrade, diervriendelijk en lokaal in. Ten slotte kan de gemeente vaker 

meedoen aan voorbeeldacties als Nacht voor de Nacht en Dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid 

is een kwestie van vooruitkijken en vooral doen. 

 

Energieneutraal bouwen 

Energieneutraal betekent dat een wijk net zoveel energie opwekt als er gebruikt wordt. Als het aan 

GroenLinks ligt, wordt vanaf de komende raadsperiode in alle nieuwbouwprojecten aardgasloos en 

energieneutraal gebouwd.  Dat geldt ook voor de nog te bouwen delen van de wijk Weespersluis in 

de Bloemendalerpolder. Om dit te bereiken moet het contract worden opengebroken.  We willen dat 

woningcorporaties en andere verhuurders worden aangemoedigd om veel meer te doen aan 

duurzaamheid.  In de bestaande bouw zal, samen met partners als Ymere, worden gewerkt aan 

verduurzaming. De energiebesparing moet in het voordeel van de huurders zijn. Bij dit alles moet 

goed gebruik worden gemaakt van de beschikbare subsidies voor verduurzaming van bestaande 

bouw en monumenten. 

Energieneutraal wonen moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar worden. Dus ook voor mensen 

met een kleine portemonnee.  
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Economie en werkgelegenheid 

GroenLinks wil dat iedere Weesper een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Nu het economisch 

beter gaat, kunnen meer Weespers aan werk geholpen worden.  Als het mensen zelf niet lukt om 

een baan te vinden moet de gemeente daarbij helpen. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat bij 

aanbestedingen van de gemeente een minimum aantal werkzoekenden uit Weesp zelf in dienst 

wordt genomen. Met bedrijven en instellingen worden ook afspraken gemaakt over 

leerwerktrajecten. Weespers die werk zoeken mogen dan met behoud van uitkering werken. 

Tegelijkertijd leren ze en doen ervaring op. Met de werkgever wordt afgesproken dat hij, bij 

succes, de werkzoekende een baan geeft. De gemeente geeft natuurlijk het goede voorbeeld door 

zelf óók leerwerktrajecten aan te bieden. 

 

Duurzame deal 

GroenLinks wil dat bedrijven duurzamer gaan werken. Daarom introduceren we de Duurzame Deal. 

Bedrijven worden geholpen om te verduurzamen doordat de gemeente zorgt voor samenwerking en 

goede informatie geeft. Knelpunten in de wet- en regelgeving worden zo veel mogelijk aangepakt. 

Duurzaamheid is meer dan alleen ‘groen doen’. In de Duurzame Deal  worden ook afspraken 

gemaakt over lokale werkgelegenheid en stageplekken. Kiezen voor een duurzame economische 

ontwikkeling zorgt namelijk ook voor meer werkgelegenheid in Weesp. 

 

Inzetten op groene en creatieve industrie 

GroenLinks wil van Weesp hét centrum van de groene sector maken voor Amsterdam en omstreken. 

De creatieve en kleinschalige industrie willen we stimuleren en meer kansen geven. Een duurzame 

gevarieerde economie zorgt voor meer werkgelegenheid en meer economische veerkracht. Risico’s 

van werkloosheid kunnen zo beter worden opgevangen. Bovendien zorgt al die kleinschalige 

creatieve industrie voor een cultuurrijke en levendige stad. 

Om dit voor elkaar te krijgen wil GroenLinks flexibel omgaan met bestemmingsplannen. Zo kunnen 

we er voor zorgen dat leegstaande gebouwen in de stad en verouderde bedrijfspanden worden 

omgebouwd tot bedrijfsverzamelpanden, die ruimte bieden aan groene en creatieve start-ups. 

 We willen plek bieden aan jongeren met een creatieve opleiding, die in Amsterdam steeds moeilijker 

een betaalbare werkruimte kunnen vinden. Het Domijn is een mooi voorbeeld van zo’n creatieve 

broedplaats. GroenLinks maakt zich hard voor het behoud en verdere ontwikkeling ervan. We willen 

kleinschalige bewoning op het Domijn toestaan en we willen een onderhoudsplan voor het 

omliggende bos.  

De kracht van creatieve industrie is dat het zorgt voor meer cultuur en meer bezoekers Hierdoor 

blijven niet alleen onze industrieterreinen levendig, maar ook de binnenstad en de winkelcentra van 

Weesp.  
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Verkeer 

GroenLinks  geeft voorrang aan fietsers en voetganger voor verplaatsingen binnen Weesp. 

Problemen met parkeren, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit zijn niet meer in de hand te houden 

als iedereen met de auto naar de binnenstad komt voor dagelijkse boodschappen.  

Om lopen en fietsen nog beter mogelijk te maken zorgen we voor voldoende fietsparkeerplekken. 

De stoepen en stegen worden vrijgehouden voor de voetgangers. Drukke straten in de binnenstad 

worden ingericht als fietsstraten waarbij de auto te gast is. Het centrum van Weesp is niet geschikt 

voor doorgaand verkeer en wordt autoluw. Zo houden we de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk, 

ook om er te winkelen. 

 

Voor inwoners van Leeuwenveld en Weespersluis willen we graag een extra fiets- en 

voetgangerstunnel zodat voor hen de binnenstad beter bereikbaar wordt. In de Bloemendalerpolder 

willen we  zorgen voor fietssnelwegen naar de school en het nieuwe stadsstrand. Zo moedigen we 

ouders en kinderen aan om lopend en fietsend naar school te gaan en gebruik te maken van winkels 

en voorzieningen in de binnenstad.  

In 2016 is GroenLinks begonnen met het Fietsmeldpunt. Fietsers konden daar knelpunten en 

gevaarlijke plekken doorgeven. Het bleek een groot succes en er kwamen heel veel meldingen 

binnen. De gemeente gaat de grootste knelpunten nu aanpakken.  We zetten het meldpunt dan ook 

voortaan ieder jaar open. 

 

Parkeerproblemen 

Vooral in en rondom het centrum is de parkeerdruk te hoog. Maar ook het parkeren in de straten bij 

het station leidt tot problemen. We willen alle belanghebbenden betrekken bij het vinden van 

oplossingen voor dit probleem, zoals dat ook bij de schansen is gebeurd. De oplossing kan niet een 

enkele maatregel zijn. Er is een actiepakket van verschillende punten nodig. Aanmoedigen van lopen 

en fietsen ook voor werknemers van bedrijven, het vinden van een praktische vorm van betaald 

parkeren en parkeervergunningen, meer autodelen, en de aanleg van parkeerplaatsen op 

loopafstand van het centrum.  

 

Schoner en veiliger vervoer 

We willen het gebruik van milieuvriendelijke auto’s aanmoedigen. Daarom moet Weesp over vier 

jaar een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten hebben. De elektriciteit daarvoor wordt 

uiteraard opgewekt met zonne- of windenergie.  

 

Openbaar vervoer 

Verbetering van het vervoer voor zieken, gehandicapten en ouderen is heel belangrijk voor ons. Voor 

alle Weespers willen we betere aansluiting en uitbreiding van het streekvervoer.  Ook als we niet 

meer binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen blijft een goede verbinding met onze buren 

belangrijk. GroenLinks wil een lobby beginnen bij de NS zodat ’s avonds weer meer treinen tussen 

Weesp en Hilversum gaan rijden.  
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Openbare ruimte 

GroenLinks wil een schoon en groen Weesp, waar je met plezier naar buiten gaat. De openbare 

ruimte is van iedereen. In het centrum moet de beperkte ruimte dus goed verdeeld worden. 

Kansen voor recreatie en toerisme moeten goed worden afgewogen tegen de belangen van de 

bewoners en van het bestaande groen in het centrum.  

 

Voetgangersgebied 

GroenLinks wil de oude binnenstad aantrekkelijker maken. Daarom willen we de Nieuwstraat vanaf 

de grote kerk tot aan de Slijkstraat autovrij te maken en in richten als voetgangersgebied. 

Parkeergelegenheid komt op loopafstand, aan de buitenrand van het centrum. Dat zorgt voor minder 

autoverkeer in het centrum zelf.  

 

Nijverheidslaan en Landscroon 

Er is een begin gemaakt met het opknappen van het bedrijventerrein Nijverheidslaan. De Vechtoever 

is daar voor de nieuwe woonwijk in de Bloemendalerpolder het dichtstbij. Daarom wil GroenLinks 

daar een Vechtboulevard met verschillende recreatiemogelijkheden. 

Begraafplaats Landscroon is een verborgen historische groene parel in Weesp. En kostbare 

opknapbeurt is nodig. Tegelijk is er in Weesp behoefte aan een kleinschalig crematorium. GroenLinks 

is voor de bouw ervan bij Landscroon. Maar een crematorium mag het karakter en de ecologische 

waarde van de plek niet aantasten. En de buurtbewoners moeten mee kunnen denken over de 

plannen.   

 

Onderhoud  

De gemeente is samen met de bewoners van Weesp verantwoordelijk voor het schoonhouden van 

onze stad. In de strijd tegen zwerfafval komt er een meldpunt Zwerfafval. Als we beter weten waar 

de knelpunten zijn, kunnen we maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

ondergrondse afvalcontainers.  

GroenLinks wil natuurlijk dat ook op straat het afval gescheiden wordt. Daarom moeten er 

gescheiden afvalbakken komen, te beginnen in de binnenstad.  

De Vechtoevers kunnen veel natuurvriendelijker worden. Dat is goedkoper in onderhoud en zorgt 

voor een betere waterkwaliteit. Bovendien ziet het er veel mooier en kleurrijker uit. 

 

N236 

Geluidsoverlast en fijnstof van het verkeer op de Provinciale weg moet veel minder worden. Daarom 

wil GroenLinks dat de snelheid op de N236 bij Weesp terug gaat naar 60 km per uur. Deze lagere 

snelheid is ook een eerste aanzet om Aetseveld meer bij het centrum van Weesp te betrekken. We 

willen de kracht van de fusiepartner gebruiken om dit bij de Provincie voor elkaar krijgen. 

 

Speeltuinen 

Het door GroenLinks geïnitieerde speelruimteplan is bedoeld om buiten spelen in Weesp nog leuker 

te maken. Zo krijgt Weesp eindelijk een natuurspeelplaats. Ook is er extra geld uitgetrokken om de 

speelplekken in Weesp te verbeteren en uit te breiden. Dat is ook hard nodig, want met de komst 

van jonge gezinnen zijn er straks ook veel meer kinderen in Weesp. We willen daarom ook  

onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden ingericht als speeltuintjes, trapveldjes of 

crossbanen.  
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Groen en Natuur 

Groen is belangrijk, dat weet iedereen. Het biedt een gezonde leefomgeving, en bestrijdt hitte- en 

wateroverlast in een veranderend klimaat. GroenLinks wil een groener Weesp. Het karakter en de 

ecologische waarde van onze vestigstad met het vele water en de omringende polders moet 

blijven. We willen meer verschillende dieren en planten in onze omgeving een kans geven.   

 

Stadsecoloog 

Binnen de stad willen we investeren in meer groen en meer verschillende soorten planten, bomen en 

vogels. We willen dat een stadsecoloog ons daarover adviseert. Met deze nieuwe functie krijgen we 

meer kennis over de beste inrichting van stadsnatuur. Met een stadsecoloog kunnen we beter 

onderbouwde plannen maken en uitvoeren. Zo werken we aan een groener Weesp.  

 

Schansen 

‘De schansen zijn prachtig zoals ze zijn,’ schreven we vier jaar geleden. We hebben ervoor gezorgd 

dat ze niet verder zouden worden aangetast. Er is nu een mooie balans gevonden tussen 

cultuurhistorie en natuur. Ook de komende jaren zullen de schapen op de schansen grazen. Het 

onderhoud wordt beter, zodat de schansen zich de komende jaren meer kunnen ontwikkelen. Het 

effect hiervan is dat er meer verschillende planten, bloemen en kruiden komen. Daardoor krijgen ook 

insecten meer kans zich te ontwikkelen. Bijenhotels, ijsvogelwanden, plekken voor ringslangen en 

vleermuizen worden aangelegd en gekoesterd. 

 

Herplantfonds 

Kapvergunningen zijn verplicht, maar voor een gekapte boom hoeft nog niet altijd een nieuwe boom 

in de plaats komen. Het is jammer dat daardoor groen verloren gaat. Daarom willen we een 

Herplantfonds oprichten. Het fonds moet ervoor zorgen dat het groen in Weesp wordt versterkt 

door (liefst gelijkwaardige) bomen terug te planten. Ook de gemeente houdt zich aan deze 

herplantplicht. Particulieren en bedrijven hebben een keuze. Als geen nieuwe gelijkwaardige boom 

op het eigen terrein komt, storten zij een nader te bepalen bedrag in het gemeentelijke 

herplantfonds.  De stadsecoloog let op de diversiteit van de nieuwe aanplant.  

 

Vergroening 

Weespers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij de vergroening. Wij willen dat inwoners en 

bedrijven meer mogelijkheden krijgen om zelf aan de vergroening van Weesp mee te doen. De 

aanleg van geveltuinen wordt gestimuleerd. Als bewoners gemeentelijk groen willen onderhouden 

en beheren, wordt dat door de stadsecoloog begeleid. Bedrijven worden uitgenodigd om stukjes 

groen met bijen- en vlindervriendelijke beplanting of insectenhotels te adopteren. De gemeente 

geeft wat ons betreft zelf het goede voorbeeld. Geen groen zal worden opgeofferd aan 

parkeerplaatsen of andere verstening.  

 

Hoe groener hoe beter 

In aanloop naar de verkiezingen doen we mee aan de campagne ‘Hoe groener hoe beter’, een 

initiatief van het Klimaatverbond Nederland, Operatie Steenbreek en de Entente Floriale. Met 

speciale activiteiten willen we extra duidelijk maken hoe belangrijk vergroening voor ons is. Operatie 

Steenbreek is een initiatief om Nederland te vergroenen. Door als gemeente daaraan mee te doen 

kunnen we er voor zorgen dat ook tuinen in Weesp groener worden.  
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Groene recreatie en toerisme 

GroenLinks wil dat Weespers nog meer kunnen genieten van ons prachtige buitengebied. Om 

groene recreatie beter mogelijk te maken moet de natuur worden versterkt, zeker op plaatsen 

waar die snel in de verdrukking komt.  We willen investeren om de groene longen van Amsterdam 

te zijn en te blijven en onderdeel te worden van de hoofdgroenstructuur van de hoofdstad. Door 

ons groen meer te waarderen, versterken we de functie ervan. 

 

Groene recreatie in en bij Weesp 

De Aetsveldsepolder is een prachtig, aardkundig monument. GroenLinks vindt dat deze polder groen 

moet blijven. Door recreatie mogelijk te maken, kunnen we er beter voor zorgen dat de polder groen 

blijft. Meer wandelpaden zorgen ervoor dat Weespers meer mogelijkheden hebben dan het rondje 

zwembad. Een wandelpad door de polder naar Nigtevecht geeft meer mogelijkheden voor 

rondwandelingen. Laten we informatieborden plaatsen over de weidevogels. En een veilige 

mountainbikeroute maken.  

De skatebaan bij Aetsveld moet worden opgeknapt en uitgebreid. In het bosje achter de skatebaan 

kan vrij eenvoudig een crossbaan voor bmx-fietsen worden gemaakt.  

In de Vecht wordt ’s zomers veel gezwommen.  Dat wil GroenLinks in overleg met het Waterschap 

veiliger maken. Ook willen we voor de veiligheid van Weespers meer trappen in de Vecht plaatsen, 

bijvoorbeeld bij het grasveld naast de molen aan de Utrechtseweg, of het stukje groen aan het begin 

van de Horn. Het is veiliger voor zwemmers, maar ook drenkelingen kunnen dan makkelijker uit het 

water komen.  

GroenLinks wil kleinschalige buitenrecreatie stimuleren. Te denken valt aan een boerderij- of 

natuurcamping, of een kinderboerderij met speeltuin. Ook is het mogelijk om in samenwerking met 

Natuurmonumenten natuureducatie op te zetten aan deze kant van het Naardermeer. 

Om wandelmogelijkheden te vergroten mogelijkheden zoeken zodat wandelaars via een pad langs de 

spoorbrug de Vecht kunnen oversteken. De ’s Gravelandseweg is door autoverkeer soms onveilig 

voor voetgangers en fietsers. Dat willen we verbeteren 

Bij alle recreatie in het buitengebied rond Weesp, staat voorop dat het niet verstorend mag zijn. 

 

Weesper binnenstad 

Binnen de bebouwde kom wil GroenLinks de cultuurhistorische waarde beter over brengen. Dat 

gebeurt nu al tijdens toeristische en recreatieve evenementen als Monumentendag en Weesp 

Gastvrij. Toeristische initiatieven die gericht zijn op het groen en de cultuurhistorie van Weesp 

juichen we als GroenLinks toe. GroenLinks is voor een schone binnenstad. Daarom willen we bij de 

bruggen korting voor elektrische bootjes of gemotoriseerd verkeer juist zwaarder belasten. 

GroenLinks wil een mooiere looproute van het station naar het centrum. Daarbij kan bijvoorbeeld 

meer de nadruk worden gelegd op het prachtige uitzicht op de Vecht.  
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Zorg en welzijn 

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks als coalitiepartij veel werk verzet om de zorg binnen de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg zo goed mogelijk op te zetten. En 

met succes. Nu het stof van die omwenteling is gaan liggen, wordt duidelijker waar praktijk en 

beleid nog niet goed op elkaar aansluiten. Het moet beter. GroenLinks wil dat kwetsbare Weespers 

de best mogelijke zorg krijgen. We kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en 

iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek.  

 

Samenhangende aanpak 

Het huidige zorgaanbod is voor GroenLinks de ondergrens. Weespers die zorg nodig hebben, moeten 

centraal staan, met hun eigen talenten en behoeften. Dat moet het uitgangspunt zijn.  Soms is een 

zorgvraag zo ingewikkeld dat het bestaande aanbod niet voldoende is. GroenLinks wil die Weespers 

een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) geven. Hiermee kan iedereen zorg, wonen en werk 

op zijn eigen manier regelen. In de jeugdzorg is persoonlijke benadering het allerbelangrijkst. De  

hulp wordt zoveel mogelijk op wijk- of gemeenteniveau geregeld. Hulpverleners krijgen meer vrijheid 

en bureaucratie wordt tegengegaan.  

Betrokkenheid 

Ons rijke verenigingsleven is zorgt voor veel betrokkenheid. Weespers voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en dat is belangrijk. GroenLinks wil dit behouden en versterken. We willen bijvoorbeeld 

meer ontmoetingsplekken mogelijk maken, zoals koffie om de hoek en de huiskamer in de wijk. 

Initiatieven zoals Handje Helpen en Taalmaatjes moeten ondersteund worden. We willen ook 

investeren in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.  

 

Investeren in mensen 

GroenLinks vindt dat de gemeente zelf meer mensen met beperking in dienst neemt. Ook willen we 

dat Weespers met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Mensen die afhankelijk zijn 

van een uitkering verdienen maatwerk, dat gericht is op de mogelijkheden of onmogelijkheden om 

werk te vinden. Door samen naar een oplossing te zoeken kunnen meer mensen meedoen. Dat moet 

altijd het uitgangspunt blijven. We willen dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt de 

bestaande regelingen voor minima gaat gebruiken. De Kansenwijzer die hierover informatie geeft kan 

nog meer onder de aandacht worden gebracht. Er moeten ook meer initiatieven komen om nieuwe 

Nederlanders te betrekken in onze maatschappij, bijvoorbeeld door een Taalcafé in de bibliotheek.  

Diverse samenleving 

Iedereen moet zich in Weesp thuis kunnen voelen, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of 

seksuele voorkeur. De gemeente en alle instellingen die subsidie krijgen van de gemeente moeten 

daaraan meewerken.  Er moet hard worden opgetreden tegen discriminatie. Groen Links wil graag 

overleg om ervoor te zorgen dat in Weesp een andere invulling wordt gegeven aan Zwarte Piet bij de 

Sinterklaasintocht. 

 

Vluchtelingen 

De gemeente moet zorgen voor draagvlak voor vluchtelingenopvang onder inwoner. Als een 

vluchteling een verblijfsvergunning heeft, helpen we hem of haar graag zo snel mogelijk aan 

woonruimte. Statushouders krijgen daarom woonurgentie. De gemeente maakt afspraken met 
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verhuurders om ervoor te zorgen dat deze voorrangsregel zo min mogelijk ten koste gaat van andere 

woningzoekenden.  

We ondersteunen organisaties die vluchtelingen helpen bij de integratie in Nederland. We juichen 

initiatieven die daarbij kunnen helpen van harte toe. Dan denken we bijvoorbeeld aan de talkshow 

Jantine en Dima in het theater of het gastvrij-voetbaltoernooi van FC Weesp.  

Armoedebestrijding 

Van geldzorgen word je letterlijk en figuurlijk ziek. Armoedebestrijding is daarom de basis voor een 

goed sociaal beleid. Minimaregelingen moeten toegankelijk en ruimhartig zijn om te voorkomen dat 

mensen in een vicieuze cirkel belanden. Er moet bijvoorbeeld één aanvraagformulier komen voor alle 

regelingen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. GroenLinks streeft naar een actieve 

aanpak van schulden en een goede schuldhulpverlening in Weesp. 

Huisartsenpost 

Als de locatie Blaricum van het Tergooiziekenhuis verdwijnt, willen we niet dat Weespers in het 

weekend en ‘s avonds naar Hilversum moeten voor een bezoek aan de Huisartsenpost. Daarom wil 

GroenLinks een Huisartsenpost in het nieuwe Regiozorgcentrum aan de Korte Muiderweg.  
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Onderwijs 

Elk kind verdient een goede start. We moeten zorgen voor een gezonde omgeving en goed 

onderwijs. Op die manier werken we eventuele achterstanden weg en kan talent zich ontwikkelen. 

GroenLinks wil investeren in jeugd. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die 

leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. 

Verbreding VVE-programma 

De vroeg- en voorschoolse educatie maakt een soepeler overgang naar de basisschool mogelijk. 

GroenLinks is een voorstander daarvan. Door verbreding van het VVE-programma kan 

taalachterstand worden voorkomen en worden andere problemen eerder ontdekt. Ook het extra 

taalonderwijs in de schakelklas moet de komende vier jaar door gaan. Er moet extra geld komen om 

kinderen van vluchtelingen een goede start te geven.  

Maatschappelijke stages  

We zullen ons sterk blijven maken voor maatschappelijke stages voor middelbare scholieren. Door 

het kabinet zijn de maatschappelijke stages afgeschaft, maar de gemeente kan ze in samenwerking 

met organisaties toch door laten gaan.  De gemeente heeft een ook voorbeeldfunctie bij het 

aanbieden van stageplaatsen. 

Discriminatie 

GroenLinks wil dat de gemeente samen met scholen werk maakt van antidiscriminatiebeleid. Zo 

kunnen we polarisatie, racisme, discriminatie en radicalisering tegen gaan. Op alle scholen in Weesp 

moet meer voorlichting worden gegeven over seksuele diversiteit, pesten en mensenrechten. Ook 

ons slavernijverleden komt hierbij aan bod. Bij de gemeente kan subsidie worden aangevraagd voor 

lesmateriaal zoals de Anne Frank Krant of voor Voorlichting in de Klas van het COC.  

 

Speciaal onderwijs 

We willen dat kinderen die in Weesp wonen ook in Weesp speciaal onderwijs kunnen krijgen zodat 

zij gewoon in Weesp naar school kunnen. Op het Casparus College is speciaal onderwijs voor 

kinderen met leerachterstanden nu mogelijk. Daar heeft GroenLinks zich voor ingezet. Passend 

onderwijs biedt niet in alle gevallen een antwoord. Ook voor het basisonderwijs ligt hier een kans. 

We zullen ons ervoor inzetten dat  hiervoor in de nieuw te bouwen school in de Bloemendalerpolder 

ruimte komt.  

Scholen zijn aangepast aan de toekomst 

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, 

veilig, comfortabel en groen. GroenLinks wil dat de gemeente helpt schoolgebouwen te 

verduurzamen. Nieuwe scholen in Weespersluis moeten natuurlijk energieneutraal zijn.  



18 
 

Wonen 
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Groen Links wil gemengde wijken met 

minimaal 30 procent goedkopere woningen. Daarom hebben we het initiatief genomen om in 

Weesp 400 extra woningen in een goedkopere prijsklasse te bouwen. Deels komen die woningen 

in Weespersluis. Ook is afgesproken dat op het terrein van de Jan Woudsmaschool  vooral 

woningen voor jongeren en ouderen komen. En ook op de plaats van de oude Kostverlorenflat 

moet minimaal 30 procent sociale woningbouw komen. Toch blijft er nog steeds een tekort aan 

sociale huurwoningen. GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties om hier iets 

tegen te doen.  

Starterslening 

Van de starterslening die aan het begin van de afgelopen raadsperiode is ingesteld werd veel gebruik 

gemaakt. GroenLinks wil dat de starterslening terugkomt, zodat jonge gezinnen in Weesp kunnen 

blijven wonen. 

 

Leegstand 

GroenLinks wil dat de gemeente eigenaren actief aanmoedigt langdurig leegstaande winkels en 

kantoren te verbouwen tot woonruimte. Wat dat betreft zien we bijvoorbeeld op het Van Houten 

Industriepark veel mogelijkheden. Voordat een pand een sloopvergunning krijgt, wordt eerst 

gekeken of hergebruik mogelijk is. Wanneer de leegstand in bepaalde gebieden te groot wordt, komt 

er wat ons betreft een leegstandsverordening.  

 

Tussenvoorziening 

GroenLinks wil dat er in Weesp woonplekken komen waar mensen tijdelijk kunnen worden 

opgevangen. Het gaat daarbij om huisvesting van Weespers die geen woning hebben of dakloos 

dreigen te raken, maar niet op een andere manier aan een woning kunnen komen. Bijvoorbeeld 

mensen in scheiding, ex-gedetineerden enz.  

 

Particulier initiatief 

We moedigen het aan als een groep particulieren in Weesp een duurzame woonruimte wil bouwen, 

al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen. Creatieve ideeën voor betaalbaar, energiezuinig 

en divers wonen worden gestimuleerd.  

 

Duurzaam wonen 

Het project voor zonnepanelen op de daken van particulieren was een groot succes. Dat willen we 

voortzetten. Maar er zijn meer manieren om woningen en gebouwen duurzamer en groener te 

maken, bijvoorbeeld door van platte daken groene daken te maken. Maatregelen om bestaande 

gebouwen energieneutraal te maken hebben onze steun. GroenLinks wil het energiezuinig en 

gasloos maken van bestaande woningen stimuleren en hierover afspraken maken met de 

woningbouwcorporaties. 

 

Nieuwbouw 

Nieuwbouw moet energieneutraal en gasloos gebeuren. Daarbij moet ruimte zijn voor 

experimentele, ecologische woningbouw. Er moet gezocht worden naar nieuwe plekken binnen 

Weesp. Volgens ons is bijvoorbeeld een energieneutrale woonwijk aan de Rijnkade mogelijk.  
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Openbare orde en veiligheid 

Nu Weesp groeit naar 25.000 inwoners in 2030 moet Weesp nu en in de toekomst genoeg blauw 

op straat houden. Weesp ligt in een politie-uithoek, maar juist omdat het vlakbij grote spoor- en 

snelwegen ligt, laat de criminaliteit juist hier soms een piek zien. De politiezorg moet hierop  

afgestemd zijn.  

 

Wijkagentenpost 

Het politiebureau aan de Hoogstraat staat al jaren op de sluitingslijst. Aangiftes verschuiven steeds 

meer naar internet en de loketfunctie van het bureau verdwijnt. De pure aanwezigheid van het 

bureau zorgt voor meer blauw op straat. Wijkagenten zijn daarbij de oren en ogen van de 

samenleving. Dat zij tegenwoordig niet meer Weesp maar Naarden als standplaats hebben is heel 

onwenselijk. Wij pleiten voor het terugbrengen van het wijkagentensteunpunt in Weesp.  

Vuurwerkvrij Weesp 

GroenLinks is blij met de vuurwerkvrije zone die is ingesteld in het historische, en brandgevaarlijke, 

centrum. Ook de rieten daken van gebouwen zijn op die manier beschermd. Wat GroenLinks betreft 

wordt Weesp uiteindelijk helemaal vuurwerkvrij, met ruimte voor een mooie gemeentelijke 

vuurwerkshow. Hiervoor pleiten we ook al enkele jaren. Extra aandacht moet uitgaan naar de 

bestrijding van het afsteken van illegaal vuurwerk.  

 

Brandweer 

De brandweer staat onder druk. Bij de professionalisering van de brandweer worden de vrijwilligers 

te veel de dupe. GroenLinks wil in de samenwerking en het overleg met de brandweer extra 

aandacht voor de vrijwilligers. Ook moet de brandweer in Weesp  voldoende materieel houden, zoals 

bijvoorbeeld een hoogwerker. Zo kan de veiligheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden 

gewaarborgd en is de brandweer beter in staat branden in het historische centrum te bestrijden.  
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Cultuur 
Weesp ademt kunst en cultuur. We mogen best trots zijn op deze culturele rijkdom. GroenLinks 

heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet om kunst en cultuur te behouden, Nu de economie 

aantrekt is het tijd voor extra investeringen in deze belangrijke pijler onder onze samenleving, 

zodat culturele rijkdom verder kan groeien en voor iedereen toegankelijk wordt.  

Jeugdcultuurfonds 

Beschikbare subsidies willen we houden maar tegelijkertijd willen we nieuwe financiële bronnen 

aanboren. Cultuur kan wezenlijk bijdragen aan de (kennis-)ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

GroenLinks vindt cultuureducatie op de scholen en in de vrije tijd daarom heel belangrijk. Maar we 

streven naar meer. Ook voor mensen met lagere inkomens. Het jeugdcultuurfonds Weesp willen wij 

daarom behouden en we willen zorgen dat meer mensen er gebruik van gaan maken. 

 

Cultuurnota 

Onze economie is gebaat bij een bruisend vestigingsklimaat. Er gebeurt al veel, maar de stad 

verandert snel, bijvoorbeeld door de veranderende bevolkingssamenstelling als gevolg van de 

nieuwbouw in de Bloemendalerpolder. Dit vraagt om uitbreiding en aanpassing van het culturele 

aanbod. GroenLinks wil die aanpassing ondersteunen. De afgelopen jaren schreven wij mee aan de 

nieuwe Cultuurnota. Nu is het tijd die ten uitvoer ten brengen.  

 

Hoogwaardig toerisme 

GroenLinks ziet kansen om kwalitatief hoogwaardig toerisme te bevorderen. Onze historisch 

gebouwde omgeving is aantrekkelijk. De monumentale binnenstad, de schansen, de molens en het 

museum willen wij beter positioneren om hun kwaliteiten breed aan te prijzen. We zoeken daarbij 

naar synergie met Amsterdam, dat haar toerisme wil verbreden naar de regio. We willen dat Weesp 

zich daarbij profileert als kleinschalig, authentiek en groen.  

 

Investeren 

Nu de economie aantrekt is het tijd om door te gaan met het cultuurbeleid zoals dat is ingezet. 

Minderheden moeten meer ruimte krijgen en jongeren en diversiteit verdienen meer aandacht. De 

Cultuurnota 2017 is wat dat betreft duidelijk en geeft de goede richting aan. GroenLinks wil het 

beschikbare geld evenwichtig verdelen over Weesper culturele initiatieven. Maar ook moet er 

aandacht zijn voor de niet-gesubsidieerde culturele activiteiten die onze stad rijk is. Ook voor 

culturele bedrijven is het belangrijk dat zij zich in Weesp thuis blijven voelen.  

 

Jongeren 

Jongeren worden nog onvoldoende bereikt in Weesp. Het is belangrijk om aan de jongeren te vragen 

wat zij van de gemeente verwachten. Waar kunnen we helpen? We willen de ruimte bieden aan de 

modernste communicatiemiddelen hiervoor. Ook willen we cultuur voor jongeren aantrekkelijker 

maken, zoals bijvoorbeeld al is gebeurd met de fotowedstrijd van Weespers aan de Wand. En we 

willen onderzoeken of er meer ontmoetingsplekken voor jongeren kunnen komen.  
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Sport en gezondheid 

Sport draagt bij aan een gezond, gelukkig en sociaal leven. GroenLinks wil van Weesp een vitale 

stad maken waarin iedereen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, toegang heeft tot betaalbare 

sportfaciliteiten in de buurt en voldoende mogelijkheid krijgt om te bewegen. Sporten is voor 

iedereen.  We willen graag dat sportevenementen als de Vechtloop en de Weesper Triatlon 

behouden blijven. 

 

Iedereen kan meedoen 

Een belangrijke manier Weespers aan het sporten te krijgen is de buurtsportcoach, die sinds maart 

2017 actief is. De buurtsportcoach moet vooral aandacht geven aan doelgroepen die minder goed in 

staat zijn om deel te nemen aan activiteiten en aan jongeren. Jongeren moeten zo vroeg mogelijk in 

aanraking komen met sport en zo breed mogelijk kennis kunnen maken met de Weesper 

sportverenigingen.  

GroenLinks staat achter laagdrempelige initiatieven van sportclubs om leden te werven zoals de 

Weesper SportFair.  

GroenLinks wil dat iedere Weesper over een zwemdiploma beschikt. Het schoolzwemmen is helaas 

afgeschaft, maar gelukkig is er het jeugdsportfonds dat zwemles voor ouders met lagere inkomens 

betaalbaar maakt.  Ook andere sporten kunnen met een bijdrage uit dit fonds betaald worden. Het 

jeugdsportfonds moet daarom wat ons betreft nog meer bekendheid krijgen. Ook willen we dat het 

mogelijk wordt om tegelijkertijd gebruik te maken van het jeugdsportfonds en het 

jeugdcultuurfonds. 

 

Bewegen waar dat kan 

Weesp telt vele openbare plekken en speelplaatsen waar kinderen gebruik van kunnen maken en 

plezier kunnen hebben. Goed onderhoud en de veiligheid daarvan is heel belangrijk.  

Schoolpleinen moeten toegankelijker worden. Dit zorgt ervoor dat kinderen veiliger buiten kunnen 

spelen. In overleg met ouders en schoolbesturen wil Groen Links zoeken naar mogelijkheden om alle 

schoolpleinen na schooltijd en in het weekend open te houden.   

We willen dat de openbare ruimte in Weespersluis maar ook in bestaande wijken zo wordt ingericht, 

dat er voldoende plek is om te spelen en te sporten. 

 

Geef nieuwe initiatieven de ruimte 
Nieuwe sportactiviteiten of sportevenementen die leiden tot een vitale stad moedigt GroenLinks aan. 

We willen kinderen en jongeren actief betrekken bij de opzet en inrichting van speel-, sport- en 

ontmoetingsruimten door ze ideeën te laten indienen en direct te betrekken bij de uitvoering ervan. 

Ook bij het jongerencentrum Trainspotting vragen we om ideeën. Met een wijk-kijk willen we 

kinderen invloed geven op hun omgeving. We gaan samen met de kinderen de speelplaatsen 

bezoeken. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen en geeft ons informatie over hun wensen.  
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Financiën 

GroenLinks vindt het heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met alle uitgaven en inkomsten van 

de gemeente Weesp. Het gaat om geld van de Weespers en niet van de gemeentepolitiek. We 

geven veel aandacht aan een heldere en transparante verantwoording van geldzaken.  

De afgelopen jaren waren voor de gemeente financieel gezien niet makkelijk. De financiële crisis 

zorgde er bijvoorbeeld voor dat het vastgoed op de balans moest worden afgewaardeerd. 

GroenLinks heeft er als coalitiepartner mede voor gezorgd dat we nu in een rustiger vaarwater 

zitten. De grootste risico's zijn van tafel en financieel staat de toekomst van Weesp er nu redelijk 

voor. Maar de bijdragen van het Rijk blijven onvoorspelbaar. Daarom zullen we genoeg financiële 

buffers moeten aanhouden.  

 

Een goed zorg- en armoedebeleid 

Op zorg of armoedebeleid zullen we nooit bezuinigen. Eerder zullen ervoor kiezen de kosten te 

drukken bij het beheer van de openbare ruimte. Of we zullen kiezen voor extra heffingen voor 

vervuilende bedrijven. Bij moeilijke financiële keuzes vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan 

met de inwoners van Weesp. Zo willen we bereiken dat er voldoende draagvlak is voor de manier 

waarop de gemeente met gemeenschapsgeld omgaat. Als de uitgaven en de inkomsten uit de pas 

gaan lopen zal GroenLinks de lokale lasten zo min mogelijk verhogen.   

 

Transparantie 

De nota maatschappelijk vastgoed is een goed voorbeeld van de transparantie waar GroenLinks voor 

staat. De nota gaat over de gebouwen waarvan sportclubs en culturele centra zoals de City of 

Wesopa of de bibliotheek gebruikmaken. Dankzij de nota is helder geworden wat iedereen krijgt aan 

subsidie of verborgen subsidie. Dit inzicht zorgt voor een gelijk speelveld voor alle maatschappelijke 

instellingen.  

Onder transparantie verstaan we ook actief en open met de burger communiceren over financiële 

keuzes. We willen de Weespers nog meer inzicht geven in de financiën door de begroting en 

jaarrekening aantrekkelijker en toegankelijker te presenteren. GroenLinks wil een burgerbegroting. 

Dat is een besluitvormend proces waarin Weespers actief mee kunnen denken en onderhandelen 

over het verdelen van ons publieke geld.   
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Nawoord 

Er wordt momenteel vaak gemopperd op de politiek. De politiek zou te ver van de mensen af staan. 

Daarin herkennen we ons niet. We zijn juist vlakbij. GroenLinks Weesp bestaat uit Weespers die zich 

met hart en ziel willen inzetten voor onze stad. Je kunt ons tegenkomen op de markt, op straat, op 

sportvelden, in het theater, op school, in je buurt, bij verenigingen en in de Weesper winkels. We 

gaan de discussie aan. 

Graag ontvangen wij opmerkingen of commentaar op wat wij in dit verkiezingsprogramma 

geschreven hebben, zowel positief als negatief, we staan ervoor open! 

 

Dit verkiezingsprogramma is niet volledig. Dat kan ook niet. Sommige dingen hoeven niet veranderd 

te worden. Behoud wat goed is en zorg daarvoor. Bij alles wat er wel of niet in ons 

verkiezingsprogramma staat, gaan we uit van een samenleving waarin welvaart eerlijk gedeeld 

wordt. We zorgen voor elkaar. En we gaan uit van een samenleving waarin we er voor zorgen dat 

onze aarde in de toekomst leefbaar blijft. Daaraan werken we ook op gemeentelijk niveau. Met 

elkaar voor de toekomst van een groen, duurzaam en sociaal Weesp. 

 


