
	   	  

	   	  

Partijprogramma	  D66	  Weesp:	  Het	  Kompas	  2014-‐2018	  
	   	   	   	   	   	  

D66	  heeft	  een	  aantal	  richtingwijzers,	  waarop	  wij	  onze	  keuzes	  baseren.	  Het	  partijprogramma	  van	  D66	  
Weesp	  2014-‐2018	  is	  hierop	  gebaseerd.	  Bij	  alle	  nieuwe	  zaken	  die	  de	  komende	  jaren	  de	  revue	  zullen	  
passeren	  gebruiken	  wij	  deze	  richtingwijzers	  	  als	  ons	  moreel	  kompas.	  Geen	  waan	  van	  de	  dag,	  maar	  beleid	  en	  

bestuur	  vanuit	  visie	  op	  de	  samenleving.	  

1.	   Wij	  vertrouwen	  op	  de	  eigen	  kracht	  van	  mensen.	  
Wij	  vertrouwen	  op	  de	  eigen	  kracht	  en	  ontwikkeling	  van	  mensen.	  Daarom	  zien	  we	  de	  toekomst	  met	  
optimisme	  tegemoet.	  Mensen	  zijn	  zo	  creatief	  dat	  ze	  steeds	  opnieuw	  zelf	  oplossingen	  vinden.	  Wij	  willen	  dat	  

de	  gemeente	  de	  kracht,	  vindingrijkheid	  en	  creativiteit	  van	  mensen	  ondersteunt	  en	  ruimte	  geeft.	  
Uitgangspunt	  daarbij	  is	  dat	  wat	  mensen	  voor	  zichzelf	  en	  samen	  met	  anderen	  kunnen	  doen	  veel	  belangrijker	  
is	  dan	  wat	  de	  overheid	  kan	  doen.	  

2.	   Wij	  denken	  en	  handelen	  met	  een	  open	  houding	  voor	  samenwerking.	  

De	  gemeente	  Weesp	  is	  geen	  eiland.	  Er	  wordt	  samengewerkt	  in	  de	  regio	  met	  andere	  gemeenten,	  met	  de	  
provincie,	  met	  organisaties,	  met	  ondernemers,	  met	  onze	  inwoners.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  Weesp	  vanuit	  een	  
sterke	  eigen	  identiteit	  samenwerkt	  voor	  het	  belang	  van	  onze	  inwoners	  en	  van	  de	  stad.	  Samenwerken	  gaat	  

ook	  over	  de	  samenwerking	  met	  elkaar	  in	  de	  gemeenteraad	  aan	  een	  sterk	  bestuur.	  Geen	  geruzie,	  maar	  
actie.	  Dat	  wil	  D66	  Weesp	  in	  de	  komende	  jaren	  voortzetten,	  vanuit	  en	  met	  onze	  inwoners,	  die	  zo	  veel	  
mogelijk	  rechtstreeks	  bij	  de	  keuzes	  betrokken	  zijn.	  

3.	   Wij	  belonen	  initiatief	  en	  delen	  welvaart.	  

Economische	  bedrijvigheid	  verdient	  ruimte	  voor	  ontwikkeling.	  Wij	  streven	  naar	  economische	  
zelfstandigheid	  en	  zelfredzaamheid	  voor	  zoveel	  mogelijk	  mensen.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  in	  het	  sociale	  
domein	  mensen	  binnen	  hun	  eigen	  mogelijkheden	  met	  het	  doel	  dat	  zij	  zo	  mogelijk	  zelf	  in	  hun	  onderhoud	  

kunnen	  voorzien	  of	  mee	  kunnen	  doen.	  Voor	  mensen	  die	  zichzelf	  niet	  kunnen	  redden,	  dragen	  we	  een	  
gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  om	  die	  mensen	  te	  helpen	  met	  een	  sociaal	  vangnet.	  

4.	  Wij	  streven	  naar	  een	  duurzame	  en	  harmonieuze	  samenleving.	  
Wij	  willen	  de	  wereld	  om	  ons	  heen	  tegemoet	  treden	  met	  respect	  en	  mededogen.	  D66	  Weesp	  maakt	  zich	  

sterk	  voor	  een	  leefbare	  omgeving.	  Natuur	  en	  cultuur	  zijn	  belangrijk	  voor	  een	  leefbare	  en	  aantrekkelijke	  
omgeving.	  D66	  Weesp	  maakt	  zich	  sterk	  voor	  de	  bescherming	  van	  de	  geschiedenis	  van	  Weesp,	  voor	  een	  

gevarieerd	  cultureel	  aanbod	  én	  voor	  het	  behoud	  en	  het	  versterken	  van	  zoveel	  mogelijk	  groen	  in	  en	  om	  de	  
stad.	  D66	  Weesp	  staat	  voor	  een	  duurzame	  gemeente	  die	  zelf	  zo	  zuinig	  mogelijk	  omspringt	  met	  energie	  en	  
middelen.	  

5.	  Wij	  koesteren	  onze	  grondrechten	  en	  gedeelde	  waarden.	  

De	  fundamentele	  waarden	  van	  onze	  samenleving	  zijn	  vrijheid	  voor	  en	  gelijkwaardigheid	  van	  iedere	  mens,	  
ongeacht	  opvattingen,	  geloof,	  seksuele	  geaardheid,	  gerichtheid	  of	  herkomst.	  Veiligheid	  en	  vrijheid	  van	  
meningsuiting	  met	  respect	  voor	  mensen	  en	  voor	  onze	  democratie,	  zijn	  voor	  ons	  centrale	  waarden.	  In	  

Weesp	  betekent	  dit	  dat	  wij	  het	  belangrijk	  vinden	  dat	  mensen	  vanuit	  hun	  eigen	  religieuze	  of	  
maatschappelijke	  overtuiging	  kunnen	  kiezen	  voor	  een	  eigen	  leefstijl.	  Veiligheid	  voor	  alle	  burgers,	  
wederzijds	  respect	  en	  tolerantie	  zijn	  hierbij	  uitgangspunten.	  D66	  Weesp	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  de	  

gemeente	  een	  actieve	  houding	  heeft	  tegenover	  overlast	  in	  elke	  vorm.	  Een	  breed	  aanbod	  in	  activiteiten	  en	  
een	  ruime	  keuze	  in	  scholen	  en	  zorg	  zijn	  verworvenheden	  die	  we	  koesteren.	  


