
 

1 

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

 
2014 -- 2018 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

              

INHOUD 
 

BLADZIJDE  2 : INLEIDING 

BLADZIJDE 5 : DE OPEN GEMEENTE 

BLADZIJDE 7 : ZORG EN WELZIJN 

BLADZIJDE 10 : WERK EN WELVAART 

BLADZIJDE         12 : RUIMTE EN WONEN 

BLADZIJDE         14 : NATUUR EN MILIEU 

BLADZIJDE         16 : KUNST, CULTUUR EN VRIJE TIJD  

 



 

2 

 

 

INLEIDING 
 

Knokken voor wat kwetsbaar is 
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in een tijd van crisis, ook in Weesp. 

Mensen zijn bezorgd over hun baan, de stijgende woonlasten, duurdere zorg en de kansen 

voor hun kinderen. Naast deze economische crisis is er ook de klimaat- en grondstoffencrisis. 

Die lijkt misschien abstract, maar steeds meer mensen ondervinden er de gevolgen van. Het 

moet anders! Dit is het moment om een nieuwe weg in te slaan: naar een groener, duurzamer 

en socialer Weesp. Een stad waar veiligheid en een prettige leefomgeving vooropstaan, met 

kansen voor alle Weespers. Daar wil GroenLinks zich sterk voor maken. 

 

Er staan de komende jaren grote veranderingen op stapel. De zorg wordt overgeheveld 

naar de gemeente. Bijbehorende bezuinigingen gaan vergezeld van pleidooien voor meer 

‘eigen verantwoordelijkheid’. GroenLinks gelooft in de eigen kracht van Weespers, maar wil 

zich ook sterk maken voor mensen die zorg nodig hebben. Daarbij is participatie van alle 

Weespers een mooi streven. Onder participatie verstaan wij het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid en het naar vermogen meedoen aan de maatschappij. Participatie mag 

echter nooit een stoplap voor bezuinigingsmaatregelen zijn. Daarom zullen wij ons inzetten 

voor goede zorg voor alle Weespers die dat nodig hebben. 

 

Er zullen de komende jaren moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij laten ons 

daarbij leiden door onze kernwaarden: duurzaamheid, solidariteit en respect voor diversiteit. 

GroenLinks wil dat mensen in staat worden gesteld om hun leven in eigen hand te nemen. Wij 

knokken voor wat kwetsbaar is. 
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We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen 
GroenLinks Weesp draagt dit credo een warm hart toe. Gelet op de laatste periode zijn dit ook 

geen loze woorden. De raadsleden van GroenLinks hebben in veel kwesties hun nek 

uitgestoken. Denk maar aan de door ons behaalde successen en onze steun aan 

burgerinitiatieven. 

 

1. Als enige partij in Weesp heeft GroenLinks zich vanaf het begin ingezet voor behoud 

van Het Domijn. 

 

2. We hebben samen met de oppositie het plan om dwars te parkeren op de Achtergracht 

kunnen tegenhouden. 

 

3. GroenLinks strijdt voor behoud van de Weesper schansen zoals ze nu zijn. 

 

4. We hebben het initiatief genomen om het stadsarchief voor Weesp te behouden. 

 

5. De nijpende huisvestingssituatie van de Jozefschool is dankzij ons op de agenda gezet. 

 

6. Het realiseren van geveltuinen is dankzij ons een stuk makkelijker geworden.  

 

7. GroenLinks heeft tot het uiterste gestreden voor behoud van het zwemonderwijs. 

 

8. GroenLinks streeft met de bewonersgroep Leeuwenveld naar een bredere groenstrook 

en veiligere en betere ontsluiting van de wijk. 

 

9. Voor Vrouwen van Weesp hebben wij actief gezocht naar een locatie waar zij hun 

activiteiten verder kunnen ontplooien. 

 

10. De vestiging van een crematorium aan de Utrechtseweg hebben we kunnen 

tegenhouden. 

 

We hebben hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma dat naar ons idee de komende vier 

jaar het richtsnoer moet worden voor een gedegen bestuur van Weesp. Na 3,5 jaar hebben wij 

genoeg van de oppositiebanken. Als GroenLinks deel mag uitmaken van een nieuw bestuur, 

willen wij het heel anders aanpakken dan het huidige bestuur, zeker als het gaat om de matige 

communicatie van dit college met de raad en de inwoners van Weesp. Onze stelregel hierbij 

is: openheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Wij staan open voor ideeën en initiatieven van 

burgers. Dat hebben we ook laten zien in de afgelopen vier jaar.
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Maar wat betekenen de plannen van GroenLinks nu concreet voor Weespers ?   

Dat hebben we hieronder op een rij gezet. 

 

 

 

 

 

De speerpunten van GroenLinks 
 

GroenLinks staat voor: 

 een oprechte en open houding in de politiek; 

 een gemeente die bijdraagt aan het thuisgevoel van alle Weespers, ongeacht afkomst, 

geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur; 

 meer en tijdige inspraak voor Weespers. 

 

GroenLinks wil 

 Investeren in mensen in plaats van in stenen en asfalt; 

 een wijkgericht vangnet voor ouderen, hulpbehoevenden, jongeren en mantelzorgers; 

 dat de gemeente zich actief richt op mogelijke zorgvragen van mensen in een sociaal 

isolement die niet voor zichzelf kunnen opkomen; 

 Een daadkrachtige en proactieve schuldhulpverlening. 

 

GroenLinks streeft naar:  

 meer betaalbare woningen, vooral voor jongeren; 

 meer faciliteiten voor zzp-ers; 

 een autoluwe, groene binnenstad; 

 stimuleren van gebruik van de fiets; 

 meer zonnepanelen. 

 

GroenLinks vindt dat: 

 de gemeente het goede voorbeeld moet geven, als het gaat om duurzaamheid en 

eerlijke producten; 

 de schansen prachtig zijn zoals ze nu zijn; 

 de gemeente zich moet houden aan de herplantplicht voor gekapte bomen en heesters; 

 de Bibliotheek en City of Wesopa basisvoorzieningen voor Weesp zijn; 

 sport betaalbaar moet zijn voor alle Weespers. 
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DE OPEN GEMEENTE 
 

De gemeente draagt bij aan het thuisgevoel van  

alle Weespers. 
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en 

zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Dit recht op verschil bestaat alleen als de democratie 

goed functioneert, grenzen worden gesteld en rechten beschermd. Zoals de gelijkheid van 

man en vrouw en de vrijheid van meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vergt 

permanent onderhoud en open debat. Daarom pakken we discriminatie aan en we zetten ons 

in voor meer verdraagzaamheid in Weesp. 

 

Een open gemeente is er voor haar inwoners. Eens in de vier jaar stemmen is niet genoeg. 

Inwoners moeten tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan 

ook daadwerkelijk invloed hebben: ‘beginspraak’. In de afgelopen raadsperiode heeft 

GroenLinks vaak moeten constateren dat het college niet in gesprek ging met bewoners om 

tot de meest wenselijke oplossing te komen. GroenLinks vindt dat dit de komende vier jaar 

sterk moet verbeteren. De gemeente moet beter gaan luisteren naar haar inwoners. Initiatieven 

van Weespers moeten positief benaderd worden en zo mogelijk gefaciliteerd. Weespers 

moeten ruimte krijgen om hun zegje te doen. Door samen naar oplossingen te zoeken kun je 

tot constructieve oplossingen komen. 

 

Een open gemeente heeft integriteit hoog in het vaandel staan. GroenLinks hecht hier veel 

waarde aan. Dat hebben we ook laten zien. De raadsleden van GroenLinks hebben in de 

afgelopen raadsperiode steeds weer gedaan wat van hen wordt verwacht: de besluiten en 

handelswijze van het college toetsen en zo nodig aan de kaak stellen. GroenLinks streeft naar 

oprechtheid en openheid in de raad en hoopt van harte dat er de komende raadsperiode 

constructiever kan worden samengewerkt tussen de collegepartijen en de oppositie. Als het 

college de raad open en transparant informeert, komt dat de besluitvorming alleen maar ten 

goede. Bij GroenLinks hoef je in elk geval geen gedraai of gekonkel te verwachten: we doen 

wat we zeggen en we zeggen wat we doen! 

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat Weespers tevreden zijn over de gemeentelijke 

dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar mensen kunnen 

altijd terecht bij het loket in Weesp. Daar worden ze op een persoonlijke manier benaderd en 

geholpen bij het oplossen van hun vragen. 
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Het geld en de gemeente 
GroenLinks vindt zorgvuldig omgaan met de uitgaven en inkomsten van de gemeente Weesp 

en transparant financieel beleid belangrijk. Dat betekent minder nadruk op de jaarlijkse 

begroting en meer op een heldere en transparante verantwoording van de uitgaven in de 

jaarrekening. 

 

Steeds meer geld dat de gemeente uitgeeft komt van het Rijk. Hoeveel geld is echter koffiedik 

kijken. Het is steeds later bekend en de schattingen lopen enorm uiteen. Daar kan je als 

gemeente nauwelijks financieel beleid op maken. Daarom zijn financiële buffers belangrijk, 

maar ook zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij het inschatten van de ontwikkelingen op 

termijn.  

 

Verhogen van de lokale lasten is wel de allerlaatste oplossing waar GroenLinks aan denkt. 

Ook bij het vaststellen van de hoogte van de OZB en het rioolrecht is het belangrijk om niet 

uitsluitend naar de korte termijn te kijken. Eerst wordt gekeken op welke uitgaven bezuinigd 

kan worden. Daarbij worden de uitgaven aan zorg ontzien. Als we moeten kiezen, geven wij 

liever meer uit aan noodzakelijke zorg dan aan het beheer van de openbare ruimte. Maar bij 

elke moeilijke financiële keuze is het wel belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de 

inwoners van Weesp, zodat er zoveel mogelijk draagvlak is voor hoe de gemeente met ons 

geld omgaat. 

 

Samenwerking met andere gemeenten 
De gemeente Weesp staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met 

minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, 

zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. Toch staat GroenLinks kritisch ten 

aanzien van de samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Nu staat Weesp met één 

been in de provincie Noord-Holland en met het andere in de samenwerkingsverbanden in de 

provincie Utrecht. Dat is niet ideaal. Mogelijke verdere samenwerking in de komende jaren 

zal GroenLinks dan ook kritisch beoordelen vanuit de vraag of dit voor Weesp genoeg kosten- 

en kwaliteitsvoordelen oplevert. Weespers horen daar zelf weinig van te merken. We willen 

alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor GroenLinks staat de menselijke maat 

centraal.



 

7 

 

 

ZORG EN WELZIJN 
 

Investeren in mensen is belangrijker  

dan investeren in asfalt en stenen 
Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. GroenLinks staat voor een 

lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een 

fatsoenlijk inkomen, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die kansen eerlijk delen. 

 

De komende tijd zal er veel veranderen in de zorg. Vanaf 2015 wordt onder meer de 

begeleiding vanuit de AWBZ overgeveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Ook wordt de gemeente volledig verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Tegelijkertijd 

krijgt de gemeente vooral bij de WMO fors minder geld om deze nieuwe taken uit te voeren. 

Een andere organisatie van deze zorgtaken zal bij lange na niet voldoende zijn om de kwaliteit 

van de zorg op een aanvaardbaar peil te houden. ‘Participatie’ is vaak het toverwoord om de 

bezuinigingen in de WMO op te vangen. Wij geloven daar niet in. Hoewel GroenLinks een 

groot voorstander is van uitgaan van je eigen kracht, mag participatie wat ons betreft nooit 

een stoplap voor bezuinigingsmaatregelen zijn. 

 

GroenLinks is van mening dat in deze tijd van verandering de kwaliteit van de zorg voor 

jongeren, ouderen en hulpbehoevenden het allerbelangrijkst is. Daarom kiest GroenLinks 

ervoor om te bezuinigen op andere gemeentelijke taken. Om goede zorg voor iedereen die dat 

nodig heeft te waarborgen wil GroenLinks de komende jaren alleen investeren in de openbare 

ruimte als dat absoluut noodzakelijk is. Geen kostbare herinrichtingsplannen meer van straten 

noch schansen. Ook is GroenLinks van mening dat kostbare, in deze tijd onrealistische 

plannen in de Structuurvisie geschrapt moeten worden. GroenLinks zal daarbij 

noodgedwongen ook inleveren op haar eigen groene ambities, voor zover de terugverdientijd 

hiervan boven de twintig jaar ligt.  

 

Door dergelijke bezuinigingen door te voeren wil GroenLinks financiële middelen 

‘vrijmaken’ om de veranderingen in de zorg in zo goed mogelijke banen te kunnen leiden. 

Anders zal het huishoudboekje van de gemeente alleen op orde kunnen komen door forse 

lastenverzwaring voor de Weespers. Dat is voor GroenLinks onacceptabel. 

 

GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich 

verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar ondersteunen en hun zorg 

en welzijn onderling regelen; zodat er een meer solidaire samenleving ontstaat. Door deze 

samenredzaamheid in wijken en buurten kunnen ook ‘zorgvragers’ en ouderen een actieve 

bijdrage aan de maatschappij blijven leveren. Maar samenredzaamheid vraagt ook om een 

gemeente die daarin investeert, faciliteert en ondersteuning biedt. Wij denken dan vooral aan 

eigen initiatieven van inwoners die gericht op samenwerking, en aan de vele mantelzorgers en 
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vrijwilligers in Weesp. Met gerichte hulp alsmede het creëren van ontmoetingsplekken en 

praktische ondersteuning zullen zij beter zijn toegerust op hun soms zware taak. Ook de 

gemeente zal in die zin moeten participeren en Weespers in staat moeten stellen een oplossing 

voor problemen te vinden. Bezuinigingen op organisaties die mantelzorgen en vrijwilligers 

ondersteunen zijn voor GroenLinks in elk geval onbespreekbaar. 

 

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn toe te juichen. In veel gevallen zijn 

nabuurschap, grotere betrokkenheid bij elkaar en uitgaan van eigen kracht zelfs noodzakelijk. 

Tegelijkertijd moeten we wel realistisch blijven. Er zullen altijd mensen zijn die in meer of 

mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben. Die bijvoorbeeld geen sociaal netwerk 

hebben om op terug te vallen. Die mensen moeten gewoon geholpen worden.  

 

GroenLinks zal zich sterk blijven maken voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. 

Niemand mag buiten de boot vallen. GroenLinks vindt het ontzettend belangrijk dat de 

privacy bij het inkopen van zorg, voornamelijk via internet, goed beschermd blijft. Wat ons 

betreft geldt de eigen verantwoordelijkheid ook voor privacy. Iedereen moet zelf de regie over 

zijn of haar persoonsgegevens behouden.  

 

GroenLinks wil sociale cohesie binnen de wijken vergroten. Door zorg in wijkteams te 

organiseren wordt verpleging en verzorging dichter bij de mensen gebracht. Op dit moment is 

een grote groep ouderen eenzaam en ook angstig. Het gaat dan vaak om mensen die geen 

netwerk hebben en niet buiten de deur komen. De gemeente moet deze ouderen actief 

benaderen. 

 

GroenLinks ziet ook andere mogelijkheden om saamhorigheid binnen de wijken te vergroten. 

Een voorbeeld hiervan is de Burendag die sinds 2006 jaarlijks in september wordt gehouden. 

De afgelopen jaren wordt er ook in steeds meer Weesper straten een Burendag gehouden. 

GroenLinks is een groot voorstander van dit concept. Onze leden hebben uit eigen ervaring 

gemerkt dat buren elkaar door zo’n dag ook sneller weten te vinden en durven aan te spreken 

als ze hulp nodig hebben. 

 

Diversiteit maakt je rijker. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat allochtone Weespers 

een volwaardige plek in onze samenleving innemen. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit 

naar allochtone vrouwen. De Stichting Vrouwen van Weesp speelt daarbij een belangrijke rol. 

Nu de stichting een eigen ruimte heeft, kan ze haar activiteiten de komende jaren uitbreiden. 

Daar wil GroenLinks zich graag voor inzetten. Deze en andere vormen van zelforganisatie 

worden van harte gesteund. 
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Goed onderwijs is de beste start  

voor de toekomst 
Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat 

achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks wil investeren in jeugd. We 

willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt 

een leerwerktraject.  

GroenLinks is een voorstander van de vroeg- en voorschoolse educatie die een soepelere 

overgang naar de basisschool mogelijk maakt. Door verbreding van het VVE-programma 

kunnen taalachterstanden nog beter voorkomen worden. Ook het extra taalonderwijs in de 

schakelklas moet de komende vier jaar gecontinueerd worden.  

 

Een deugdelijk schoolgebouw zorgt mede voor een gezond en veilig leerklimaat. De 

gebouwen van de Jozefschool en De Terp verdienen in dat verband extra aandacht. 

GroenLinks vindt dat daar zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden.  

 

GroenLinks heeft zich tot het uiterste hard gemaakt voor behoud van het zwemonderwijs. 

Helaas was dat vergeefs. Maar als het aan GroenLinks ligt, wordt het schoolzwemmen zo snel 

mogelijk weer ingevoerd, in elk geval voor kinderen die anders waarschijnlijk niet zullen 

leren zwemmen.  

 

Op dit moment moeten kinderen die speciaal onderwijs volgen, uitwijken naar Hilversum of 

Bussum. Voor hen en hun ouders is dit een flinke belasting. Bovendien kost het vervoer de 

gemeente veel geld. GroenLinks wil onderzoeken of er naast één locatie in het Gooi ruimte 

kan komen voor een school voor speciaal onderwijs in de Vechtstreek, bij voorkeur in de nog 

te realiseren Bloemendalerpolder. Door de nieuwbouwprojecten zal Weesp de komende jaren 

veel meer schoolgaande kinderen krijgen. Een deel daarvan zal ook speciaal onderwijs gaan 

volgen. Een school voor speciaal onderwijs zal ook kinderen uit direct omliggende gemeenten 

kunnen bedienen. 

 

Wij blijven sterk ondersteunen dat middelbare scholen maatschappelijke stages kunnen doen. 

Door het kabinet zijn de maatschappelijke stages weliswaar afgeschaft, maar deze zouden 

door de gemeente in samenwerking met vrijwilligersorganisaties toch gecontinueerd moeten 

worden. 
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WERK EN WELVAART 
 

Kansen voor iedereen 
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente met de invoering van de Participatiewet 

verantwoordelijk voor nieuwe kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: jongeren die na een 

herkeuring gedeeltelijk arbeids(on)geschikt worden verklaard en mensen die bij een sociale 

werkvoorziening werken (zoals het groenonderhoud of de kringloopwinkel). Hoewel 

GroenLinks de doelstelling van deze Participatiewet – werken naar vermogen – onderschrijft, 

is het tijdstip van invoering uiterst ongelukkig juist voor deze groepen. Wanneer de 

werkloosheid toeneemt en bedrijven het moeilijk hebben, worden de kansen op werk voor 

mensen met een beperking eerder kleiner dan groter. Voor het Rijk is het ook een 

bezuinigingsmaatregel: er komt veel minder geld beschikbaar om mensen aan werk te helpen. 

GroenLinks wil het participatiebudget juist zoveel mogelijk handhaven. Betaald werk is een 

belangrijke bron van inkomen en welbevinden. Bovendien heeft de gemeente er ook alleen 

maar baat bij als er zo min mogelijk mensen in de bijstand zitten. 

 

Betaald werk staat onder druk. Voor mensen zonder betaald werk zouden de sociale 

vangnetregelingen waar mogelijk gehandhaafd moeten worden. Bijstandsgerechtigden leveren 

naar vermogen een maatschappelijke tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

vrijwilligerswerk. Werk, waarmee anderen juist van de arbeidsmarkt worden verdrongen, 

wordt zo veel mogelijk vermeden. Daar los je per saldo niets mee op.  

 

Door allerlei oorzaken neemt het aantal mensen, dat zijn schulden ziet oplopen, schrikbarend 

toe. GroenLinks wil dat Weespers met schulden altijd geholpen worden, maar we proberen 

schulden ook te voorkomen. GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de 

schuldenproblematiek door middel van goede preventie, schuldsanering en nazorg. 

GroenLinks wil het Maatjesproject zo mogelijk ook financieel ondersteunen. 

 

De gemeente faciliteert bestaande bedrijvigheid en werkgelegenheid en creëert kansen op dat 

gebied. Daarbij kan Weesp beter gebruik maken van zijn strategische ligging tussen 

Amsterdam, Almere en het Gooi, de uitstekende spoor- en (snel)wegverbindingen en de 

ligging aan de Vecht. Volgens GroenLinks kan de gemeente de groei van de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid kansrijk faciliteren. Zo kunnen die kernen van bedrijvigheid in Weesp 

worden uitgebouwd die nu reeds van deze strategische ligging gebruik maken. Vooral de 

herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen en de verdere ontwikkeling van recreatie 

en toerisme zijn daarbij van belang. GroenLinks denkt dan in het bijzonder aan het 

ontwikkelen van een nautisch kwartier aan de Nijverheidslaan, waar nu reeds watergebonden 

bedrijvigheid bestaat. GroenLinks is echter geen voorstander van niet-noodzakelijke 

investeringen in bedrijventerreinen. 
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GroenLinks streeft naar een samenleving waarin welvaart eerlijk wordt verdeeld. In crisistijd 

met een afnemende welvaart is het des te belangrijker dat iedereen de kans krijgt om zich te 

ontplooien, met of zonder betaald werk. Met name voor jongeren is er dringend behoefte aan 

meer leer- en stageplekken in Weesp. Daarbij kan worden samengewerkt met bijvoorbeeld de 

bedrijvenvereniging IVW die zich hiervoor wel vernieuwend en gericht op verandering moet 

opstellen. De gemeente Weesp kan hierin als werkgever het goede voorbeeld geven door een 

aantal stageplaatsen te creëren. Daarnaast kan de gemeente een makelaarsrol vervullen bij het 

creëren van kansen door haar kennis van de bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen. 

 

Weesp is een woon-, een winkel- en een toeristenstad in ontwikkeling. De detailhandel in de 

binnenstad staat echter onder druk, wat is terug te zien in sluitende bedrijven en toenemende 

leegstand. De huren in het winkelcentrum moeten betaalbaarder worden. Pop-up stores 

(tijdelijke winkelhuisvesting), bijvoorbeeld van in Weesp gevestigde groothandelaren, kunnen 

een impuls geven aan de Weesper detailhandel. Ook andere tijdelijke initiatieven die de 

leegstand tegengaan moeten gestimuleerd worden. GroenLinks streeft naar een 

gedifferentieerde detailhandel, met een duidelijke nadruk op duurzaam. De bekendheid van de 

biologische markt kan worden vergroot. De gemeente moet een voorbeeldrol vervullen in 

maatschappelijk verantwoord ondernemen door duurzame en eerlijke producten in te kopen. 

GroenLinks ondersteunt initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke 

handel te bevorderen. 

 

Door zijn ligging aan de Vecht, de nabijheid van het Naardermeer en het Groene Hart en zijn 

monumentale binnenstad heeft Weesp nog een wereld te ontdekken op het gebied van 

recreatie en toerisme. Wij ondersteunen de Stichting Beleef Weesp 2025 – zo’n 60 betrokken 

en deskundige Weespers op allerlei gebied – die Weesp aantrekkelijker wil maken om te 

wonen, te winkelen en te recreëren. De Stichting zou betaald kunnen worden uit een opslag 

op de OZB voor bedrijven.  

 

Weesp kan meer inzetten op dagrecreatie. Daartoe wil GroenLinks ruimte creëren voor 

bijvoorbeeld een boerencamping. Naast al het moois wat Weesp zelf te bieden heeft, kan de 

stad zich ook meer richten op de rol van uitvalsbasis. Gezien de gunstige ligging van Weesp 

ten opzichte van stad en natuur ziet GroenLinks ook kansen om meer betaalbare 

overnachtingsmogelijkheden te creëren. Een vestiging van een duurzame hostelketen zou een 

grote aanwinst zijn voor Weesp. Ten slotte wil GroenLinks natuurrecreatie bevorderen. Het 

vrije zicht op de Vecht mag niet verder aangetast worden. 

 

In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen als ZZP-er aan de slag gegaan, ook in Weesp. 

GroenLinks wil meer aandacht voor deze kleine ondernemers en hun specifieke behoeften± 

kleine, tijdelijke en-of flexibele werkplekken zoals die ook in de bibliotheek zijn gerealiseerd. 

De gemeente moet zich ook actiever opstellen door deze ondernemers met elkaar in contact te 

brengen en kan hierin een makelaarsrol vervullen. 
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RUIMTE EN WONEN 
 

 Een betaalbare en energiezuinige woning  

voor iedereen 
Er zijn onvoldoende betaalbare woningen in Weesp. Hierdoor maken starters en jongeren 

amper kans om woonruimte in Weesp te vinden. Dit is te gek voor woorden als je bedenkt 

hoeveel bouwprojecten er in Weesp op stapel staan of momenteel gerealiseerd worden. Dat 

moet veranderen. Financieel gewin mag niet het enige uitgangspunt zijn bij 

nieuwbouwprojecten. In de eerste plaats moet de gemeente kijken aan welke woningen in 

Weesp de meeste behoefte bestaat. Kortom: als het aan GroenLinks ligt, worden er meer 

goedkopere woningen gebouwd. In de Bloemendalerpolder is het de bedoeling dat 90 procent 

van de woningen duurder wordt dan 260.000 euro. Dat vindt GroenLinks volstrekt 

onacceptabel. De gemeente moet de bouw van sociale huurwoningen en starterswoningen 

veel meer gaan stimuleren dan nu het geval is. Ook moet de mogelijkheid worden onderzocht 

of er goedkope woonmogelijkheden voor jongeren te vinden zijn. Bij toekomstige 

nieuwbouwprojecten zou minstens 30 procent van de woningen betaalbaar moeten zijn. 

Daarnaast wil GroenLinks dat de starterslening blijft bestaan. 

 

Verder willen we energiezuinige en duurzame woningbouw stimuleren. De nog te bouwen 

woningen in bijvoorbeeld de Bloemendalerpolder moeten duurzaam, energiezuinig en 

levensloopbestendig zijn. Voor dit grootschalige nieuwbouwproject willen we breed kunnen 

inzetten op zonnepanelen en andere duurzame oplossingen. Maar ook bestaande woningen 

moeten duurzamer. Wie zijn koopwoning duurzamer en energiezuiniger wil maken, moet een 

gratis energieprestatieadvies van de gemeente kunnen krijgen. Als met De Woningbouw 

afspraken worden gemaakt, kunnen huurwoningen ook energiezuiniger worden. Als De 

Woningbouw betere energielabels realiseert, besparen sociale huurders op hun woonlasten. 

Bij het onderhoud en de renovatie van bestaande huurwoningen moeten corporaties inzetten 

op energiebesparing en duurzaamheid. 

 

GroenLinks is een groot voorstander van gemêleerde wijken: een ongedeeld Weesp waar plek 

is voor alle Weespers. Daarom moeten er duurdere woningen in armere wijken en goedkope 

woningen in duurdere wijken worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten moet het beoogd 

percentage betaalbare koopwoningen en huurwoningen hierop worden aangepast. 

 

Door de economische crisis hebben stellen die gaan scheiden steeds vaker problemen om 

beiden goede huisvesting te vinden of om hun huis te verkopen. Dit levert te vaak schrijnende 

situaties op, met name als er ook kinderen bij betrokken zijn. GroenLinks wil onderzoeken of 

het mogelijk is om ook in Weesp een Parentshouse op te richten zoals onlangs op IJburg is 

geopend. 
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Voorrang voor voetgangers en fietsers.  

De auto als het niet anders kan. 
GroenLinks streeft naar een groene, autoluwe binnenstad waar het prettig winkelen en 

recreëren is. In plaats van investeren in asfalt moet de gemeente geld vrijmaken voor goede 

parkeergelegenheid nabij de binnenstad, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, veilige 

verkeerssituaties rondom scholen en deugdelijke fietspaden. GroenLinks wil logische en 

goedgemarkeerde wandel- en fietsroutes. Ontbrekende schakels of barrières moeten worden 

opgeheven. 

  

GroenLinks vindt betaald parkeren in het centrum van Weesp nog steeds een goed idee. Hier 

zitten echter wel haken en ogen aan. Bepaalde aspecten van het voorgestelde plan stuiten op 

grote weerstand van de bewoners van de binnenstad. Daarom is het wenselijk met hen de 

discussie aan te gaan en hun ideeën mee te nemen in de uitvoering van de parkeerplannen. Als 

bewoners van de binnenstad gaan betalen voor een parkeervergunning, mogen ze daar ook 

iets voor terugverwachten: 24 uur per dag een parkeerplek dicht bij hun woning. GroenLinks 

ziet daarvoor de volgende mogelijkheden: het beperken van het aantal parkeerplaatsen voor 

forensen die in Weesp werken en het realiseren van goede parkeergelegenheid net buiten de 

stadskern. 

 

Weesp gaat het gebruik van de fiets over korte afstand stimuleren. Het moet aantrekkelijker 

worden om de fiets te pakken. De OV-fiets zou, zoals in andere gemeenten, 24 uur per dag 

inleverbaar moeten zijn, met behulp van een speciale sleutelbus bij de fietsenstalling van het 

station. Ook moeten er meer stallingsmogelijkheden voor de fiets worden gecreëerd. 

GroenLinks streeft naar de realisatie van een overdekte stalling in het centrum. 

 

De achteruitgang van het regionale openbaar vervoer dient gekeerd te worden. Alternatieven 

als een buurtbus en dergelijke verdienen nader onderzoek. Ook willen we het gebruik van 

elektrisch vervoer stimuleren. 

 

Veiligheid op straat en leefbaarheid van de buurt 
De veiligheid op straat en de leefbaarheid van de buurt is gebaat bij daadkrachtig optreden 

tegen criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen 

omgeving. Straffen kan dus hard nodig zijn, maar voor GroenLinks is dat nooit het hele 

verhaal. Beter is het voorkómen van criminaliteit; daar willen we meer aandacht voor. Het 

project Buurtsignaal, dat in Aetsveld en Hogeweij is gehouden, moet wat GroenLinks betreft 

ook in de andere wijken navolging krijgen. Bewoners kunnen helpen een veilige sfeer te 

maken en te behouden; samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en 

ingrijpen waar het misgaat. 

 

GroenLinks wil met oud en nieuw zo min mogelijk vuurwerk op straat. Door speciale plekken 

aan te wijzen waar nog wel vuurwerk mag worden afgestoken, kan overlast worden 
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tegengegaan en ieders veiligheid beter in de gaten worden gehouden. Een verbod op zwaar 

vuurwerk mag er wat ons betreft komen. 

 

Als het aan GroenLinks ligt, komen er experimenten om meer smalle straatjes autovrij te 

maken. Dat worden dan vanzelf plekken waar kinderen kunnen spelen. Iedere lente moet er 

een kijk-wijk worden gehouden, waarbij de gemeente samen met kinderen de speelruimte 

inspecteert en onvolkomenheden opknapt.  

 

Bij veel scholen ontstaan rondom halen en brengen van kinderen gevaarlijke verkeerssituaties. 

GroenLinks wil voorkomen dat het nog eens een keer echt misgaat. Ouders en kinderen 

moeten worden aangespoord om lopend of fietsend naar school te gaan. We zijn tegenstander 

van een aparte parkeervergunning voor ouders van schoolgaande kinderen, als het 

vergunningparkeren wordt ingevoerd. Waar onvoldoende parkeerplekken bij scholen zijn, 

dient de handhaving te worden verscherpt. 

 

NATUUR EN MILIEU 
 

Wat groen is moet groen blijven. 
Een groene gemeente is gezond, duurzaam en prettig om in te wonen. GroenLinks streeft naar 

een gezonde, schone en veilige woonomgeving voor alle Weespers. Ook binnen de bebouwde 

kom willen we het groen wat er nog is behouden en verbeteren. Ontbrekende schakels in 

groenverbindingen moeten worden gerealiseerd. Op dit moment worden er veel te makkelijk 

kapvergunningen verleend. Zelfs met een herplantplicht levert dat veel maatschappelijke 

onrust op, zoals bij het verwijderen van de kastanjes langs de Oude Gracht. Ook hierin zou de 

gemeente de inwoners van Weesp beter kunnen betrekken. De herplantplicht mag wat ons 

betreft vaker worden opgelegd. 

 

Lege plekken en braakliggende terreinen kunnen (eventueel tijdelijk) worden ontwikkeld tot 

natuurparkjes of speelweiden. Dit hoeft niet eens zoveel te kosten, maar kan de kwaliteit van 

leven direct vergroten. Initiatieven van burgers voor meer groen in de straat, het inrichten van 

stadstuinen en het onderhouden van bestaand groen ondersteunen we van harte. Dergelijke 

initiatieven moeten door de gemeente worden gefaciliteerd door middel van materiaal en 

eventueel een kleine financiële ondersteuning. 

 

Voor kinderen moet er meer ruimte komen om buiten te spelen. GroenLinks ziet de aanleg 

van een natuurspeeltuin als een betaalbare aanwinst voor de jongste Weespers. Het 

Sinnigvelderplantsoen zou hiervoor een geschikte plek kunnen zijn. Daarnaast verdient de 

speeltuin achter kinderdagverblijf De Meidoorn aan de Sportparklaan een grondige 

opknapbeurt. Ook streeft GroenLinks naar herontwikkeling van het groen rondom de Jan 

Woudsmaschool en goed onderhoud van het groen en de speeltuintjes in de Wijk Zuid en 

Aetsveld. In het centrum pleiten we voor meer groen langs de Singels en het Smal Weesp. 
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De Schansen zijn mooi en gevarieerd. Ze moeten worden onderhouden met respect voor de 

gevarieerde Flora en Fauna. GroenLinks is voor een opknapbeurt van de Schansen, maar dit 

mag geen ingrijpende reconstructie worden. De Draaierschans en de Roosenboomschans 

moeten hun huidige uitstraling behouden. De natuur op de Nieuwe Agtkant moet de kans 

krijgen zich te herstellen. 

 

Begraafplaats Landscroon heeft een grote cultuurhistorische waarde en een bijzondere natuur. 

Het dient behouden te blijven en toegankelijk gemaakt te worden voor wandelaars. 

Landscroon zal een bijzonder wandelgebied zijn als ook de antieke graven worden 

gerestaureerd. Daarnaast zou Fort Uitermeer ontwikkeld kunnen worden als 

natuureducatiecentrum in het buitengebied, met behoud van de huidige natuurwaarde. 

 

Aetsveld moet beter bij Weesp betrokken worden, bijvoorbeeld via een veilige, groene 

oversteek over de provinciale weg. GroenLinks streeft naar een 50 km zone voor het gedeelte 

van de N236 dat door Weesp loopt. 

 

In samenwerking met de boeren uit de omgeving kunnen de mogelijkheden worden 

onderzocht voor omschakeling naar meer biologische landbouw. Boerderij de Groene 

Griffioen is hiervan een aansprekend voorbeeld. 

 

Weespers horen inzicht te krijgen in de milieukwaliteit van hun leefomgeving zodat ze de 

gemeente ook kunnen aanspreken op de handhaving daarvan. Met de aanpassing van de A1 

dient er goed op te worden toegezien dat de gemaakte afspraken om geluidsoverlast in de 

Bloemendalerpolder te voorkomen worden nageleefd. Vanwege de intensivering van het 

treinverkeer worden al geluidsmaatregelen langs het spoor genomen. Deze maatregelen 

mogen niet ten koste gaan van de (visuele) leefkwaliteit.  

 

Naar een klimaatneutrale gemeente 
GroenLinks vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld dient te geven als het gaat om 

energiebesparing en duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de inkoop van duurzame 

materialen, groene elektriciteit en het energieverbruik van de kantoorruimtes en verlichting 

van openbare ruimte minimaliseren. Wat GroenLinks betreft biedt de gemeente gratis en 

onafhankelijk advies over energiebesparing in de eigen woning in samenwerking met 

deskundige partijen. Ook in openbare gebouwen kunnen energiebesparende maatregelen 

worden genomen. Het wagenpark van de gemeente moet op termijn zoveel mogelijk 

elektrisch worden.  

 

Om het gebruik van schone energie te vergroten, wil GroenLinks het installeren van 

zonnepanelen bevorderen. Dit kan door vanuit de gemeente goede voorlichting te geven en in 

samenwerking met bedrijven de mogelijkheden in Weesp voor grootschalig gebruik van 

zonne-energie te inventariseren.
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KUNST, CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 

Kunst en cultuur: het cement van de samenleving 
Weesp is gebaat bij een bruisende culturele sector. Kunst stelt vragen bij wat we dachten 

zeker te weten, ze verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst en cultuur dragen bij aan een 

gemeente waar iedereen graag woont en bedrijven zich graag vestigen. GroenLinks wil 

kunstenaars in Weesp de ruimte geven en vraagt meer aandacht voor cultuuronderwijs. We 

zijn trots op ons culturele erfgoed en daar zorgen we goed voor. Juist in deze tijd van crisis is 

het belangrijk om kunst niet te laten verschralen en creativiteit alle ruimte te laten. Uit die 

creativiteit kunnen juist nieuwe, positieve dingen ontstaan. 

 

Weesp beschikt over een rijk cultureel erfgoed: een historische stadskern met monumenten, 

vestingwerken en molens. GroenLinks wil dat de Laurentiuskerk voor Weesp behouden blijft. 

De gemeente moet alles in het werk stellen om te vorkomen dat de kerk verloren gaat omdat 

voor het grote geld wordt gekozen. 

 

Weesp beschikt over een groot aantal culturele instellingen en evenementen om trots op te 

zijn: Weespers aan de Wand, de Kreatieve Groep Weesp, de Historische Kring, Vrouwen van 

Weesp, het Gemeentemuseum, het Domijn en Zone 1380, om er maar een paar te noemen. Ze 

vormen het cement van de Weesper samenleving. Wij vinden dat de gemeente alles in het 

werk moet stellen om er ook in deze tijden van crisis voor te zorgen dat deze instellingen 

blijven bestaan. Dat laatste geldt dubbel en dwars voor De Bibliotheek en de City of Wesopa. 

GroenLinks beschouwt deze twee culturele instellingen als absolute basisvoorzieningen voor 

Weesp die veel te bieden hebben en alle ruimte moeten krijgen om hun activiteiten verder te 

ontplooien. We denken in dat kader ook aan cultuureducatie aan de Weesper scholen.  

 

Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente dient op een goede en transparante wijze 

blijvend beschikbaar gesteld te worden aan verenigingen met sportieve, culturele of sociale 

activiteiten. Het mag niet worden afgestoten als louter een bezuinigingsmogelijkheid. Behoud 

van kunst en cultuur heeft een maatschappelijke waarde, die sneller kan worden afgebroken 

dan opgebouwd. We willen stimuleren dat gesubsidieerde instellingen hun accommodaties 

gratis of tegen een gereduceerd tarief ter beschikking stellen aan niet-commerciële Weesper 

initiatieven. Kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, horeca en cultuur moet van harte worden 

aangemoedigd.  

GroenLinks wil creatieve bedrijvigheid faciliteren. Ook moeten woon-werkcombinaties op de 

creatieve broedplaats “het Domijn” mogelijk worden gemaakt. 

GroenLinks gaat voor een sterke lokale omroep en faciliteert deze waar mogelijk. Het geld dat 

de gemeente krijgt voor de lokale omroep wordt daar ook in geïnvesteerd. De lokale omroep 

houdt de bewoners op de hoogte van de gemeentepolitiek en besteedt aandacht aan 

plaatselijke culturele initiatieven en activiteiten. 
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Sport beschikbaar voor iedereen 
Sport in Weesp is belangrijk voor iedereen. Weesp heeft veel sportverenigingen en bijzondere 

sportevenementen waar we trots op mogen zijn. GroenLinks wil graag dat sport voor iedereen 

betaalbaar blijft. Wel zijn we van mening dat het gemeenschapsgeld eerlijk en open verdeeld 

moet worden. Er moet duidelijkheid komen over verkapte subsidies aan verenigingen. We 

willen graag dat voor iedereen zichtbaar wordt wat de gemeente aan welke vereniging geeft. 

 

GroenLinks wil maatschappelijke initiatieven van sportverenigingen graag ondersteunen, 

zoals kinderopvang of sporten met ouderen en gehandicapten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


