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Partijprogramma	  D66	  Weesp	  -‐	  De	  plannen	  	  2014-‐2018	  
 
Politiek	  gaat	  om	  het	  gezamenlijk	  bereiken	  van	  concrete	  zaken.	  Wat	  wil	  D66	  Weesp	  de	  komende	  vier	  
jaar	   bereiken?	  Waar	   gaan	   we	   ons	   voor	   inzetten?	   Dit	   zijn	   de	   plannen	   voor	   een	  mooier	   en	   leuker	  
Weesp.	  Daar	  mag	  u	  ons	  op	  afrekenen.	  	  
	  

1. Iedereen	  doet	  mee	  	  
	  

BREDE	  BLOEMENDALERPOLDER	  
In	  de	  Bloemendalerpolder	  komen	  straks	  twee	  scholen.	  D66	  is	  een	  groot	  voorstander	  van	  het	  Brede	  
School	  concept.	  De	  Brede	  School	  Kors	  Breijer	  is	  een	  prachtig	  begin,	  maar	  in	  de	  Bloemendalerpolder	  
gaan	  we	  verder.	  Wij	  gaan	  ons	  inzetten	  voor	  twee	  brede	  scholen	  voor	  kinderen	  van	  0	  tot	  12	  jaar.	  
	  
WMO	  VANUIT	  EIGEN	  KRACHT	  	  
De	  WMO	  Kanteling	  is	  bedacht	  om	  mensen	  met	  een	  beperking	  volwaardig	  mee	  te	  laten	  doen	  in	  de	  
maatschappij.	  Vanuit	  eigen	  kracht	  met	  waar	  nodig	  ondersteuning	  van	  professionals	  is	  het	  doel	  van	  
deze	  Kanteling.	  Inwoners	  hadden	  recht	  op	  voorzieningen,	  maar	  dit	  wordt	  gekanteld	  naar	  wat	  kan	  de	  
eigen	  bijdrage	  zijn	  van	  de	  cliënt	  en	  zijn	  of	  haar	  omgeving.	  Het	  doel	  is	  om	  inwoners	  mee	  te	  laten	  doen	  
naar	  vermogen.	  D66	  ziet	  de	  Kanteling	  niet	  als	  een	  bezuiniging,	  maar	  als	  een	  mogelijkheid	  om	  hulp	  
voor	  de	  meest	  kwetsbare	  inwoners	  te	  garanderen.	  
	  
BETROKKEN	  JONGEREN	  
Speciale	  aandacht	  gaat	  uit	  naar	  activiteiten	  voor	  jongeren.	  Vroeger	  hadden	  we	  de	  POC,	  Achter	  ‘t	  
Vosje	  en	  Flat	  113.	  Het	  wordt	  tijd	  voor	  nieuwe	  initiatieven	  en	  nieuwe	  activiteiten.	  Daarom	  willen	  we	  
een	  fonds	  in	  het	  leven	  roepen,	  waar	  jongeren	  eigen	  plannen	  voor	  activiteiten	  kunnen	  indienen	  en	  
daaruit	  een	  bijdrage	  kunnen	  krijgen	  om	  het	  te	  realiseren.	  Het	  mooiste	  zou	  zijn	  om	  dit	  fonds	  te	  
combineren	  met	  een	  lokaal	  crowdfunding	  platform.	  Zo	  kunnen	  initiatieven	  via	  gezamenlijke	  co-‐
financiering	  gerealiseerd	  worden	  door	  de	  gemeente,	  enthousiaste	  bewoners	  en	  bedrijven.	  
	  
COÖPERATIEF	  VERENIGINGSLEVEN	  
Verenigingen	  moeten	  meer	  samenwerken.	  Het	  wordt	  tijd	  voor	  gezamenlijke	  huisvesting,	  inkoop,	  
onderhoud,	  financiën,	  activiteiten	  en	  acties.	  De	  gemeente	  kan	  faciliteren	  om	  dit	  doel	  te	  bereiken.	  
	  
BIBLIOTHEEK	  EN	  ARCHIEF	  
De	  bibliotheek	  en	  het	  gemeentearchief	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  gemeenschap,	  maar	  de	  
tijden	  veranderen	  snel	  en	  hun	  rol	  ook.	  Beide	  organisaties	  spelen	  daar	  al	  goed	  op	  in,	  maar	  de	  
toekomst	  blijft	  onzeker.	  D66	  Weesp	  denkt	  dat	  beide	  organisaties	  elkaar	  zouden	  kunnen	  versterken.	  
De	  gebouwen	  grenzen	  nu	  al	  aan	  elkaar	  en	  wij	  willen	  samen	  met	  beide	  organisaties	  de	  mogelijkheden	  
van	  samenwerking	  onderzoeken.	  

	  

2. Een	  kansrijke	  economie	  	  
	  
HERONTWIKKELING	  STATIONSGEBIED	  
Stationslocaties	  hebben	  de	  toekomst	  en	  het	  stationsgebied	  van	  Weesp	  is	  niet	  het	  visitekaartje	  dat	  
het	  zou	  moeten	  zijn.	  Met	  de	  komst	  van	  twee	  extra	  sporen	  in	  het	  kader	  van	  OV-‐SAAL	  gaat	  er	  de	  
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komende	  jaren	  veel	  gebeuren.	  D66	  Weesp	  is	  van	  mening	  dat	  we	  die	  kans	  moeten	  grijpen	  om	  dit	  
gebied	  een	  nieuw	  en	  veilig	  gezicht	  te	  geven	  en	  bovendien	  te	  bekijken	  of	  we	  de	  verbinding	  tussen	  de	  
Bloemendalerpolder	  en	  de	  oude	  stad	  kunnen	  verbeteren	  door	  een	  extra	  voet-‐	  en	  fietstunnel.	  
	  
NAUTISCH	  KWARTIER	  NIJVERHEIDSLAAN	  
Op	  de	  Nijverheidslaan	  gaan	  we	  een	  Nautisch	  Kwartier	  ontwikkelen.	  Vanaf	  het	  spoor	  tot	  en	  met	  de	  
Nijverheidslaan	  moet	  er	  met	  name	  ruimte	  komen	  voor	  watersport	  gebonden	  bedrijven	  en	  winkels,	  
appartementen,	  een	  openbare	  helling,	  horeca	  en	  wellicht	  een	  hotel.	  Weesp	  kan	  zich	  dan	  ook	  door	  
middel	  van	  evenementen	  meer	  profileren	  als	  waterstad.	  
	  
HERONTWIKKELING	  NOORD	  DOORZETTEN	  
We	  hebben	  een	  goed	  begin	  gemaakt	  met	  de	  herontwikkeling	  van	  bedrijventerrein	  Noord.	  Die	  lijn	  
willen	  we	  doorzetten,	  want	  we	  zijn	  er	  nog	  lang	  niet.	  Het	  wordt	  vooral	  tijd	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  
met	  de	  Rijnkade.	  	  
	  
HOTEL	  
Er	  is	  in	  Weesp	  ruimte	  voor	  een	  tweede	  hotel.	  Als	  gemeente	  dragen	  we	  dat	  uit	  en	  zijn	  we	  bereid	  
daaraan	  mee	  te	  werken.	  Als	  locatie	  valt	  te	  denken	  aan	  het	  stationsgebied	  of	  het	  Nautisch	  Kwartier	  
Nijverheidslaan.	  
	  
DE	  GROTE	  TREKKER	  
Weesp	  heeft	  veel	  potentie	  als	  het	  gaat	  om	  toerisme,	  maar	  mist	  één	  grote	  trekker.	  D66	  Weesp	  vindt	  
dat	  het	  tijd	  wordt	  om	  daarover	  actief	  na	  te	  denken.	  Als	  locatie	  valt	  te	  denken	  aan	  de	  Nijverheidslaan	  
of	  het	  oude	  postkantoor.	  Durf	  te	  dromen	  over	  een	  vernieuwd	  automatenkabinet	  of	  een	  
chocolademuseum!	  
	  
GASTVRIJHEID	  
Toeristen	  die	  vanaf	  het	  water	  komen	  krijgen	  vaak	  het	  eerst	  te	  maken	  met	  de	  brugwachters	  van	  
Weesp.	  De	  gemeente	  gaat	  er	  op	  toezien	  dat	  zij	  de	  gastheren	  van	  Weesp	  zijn	  en	  waar	  mogelijk	  
toeristen	  wegwijs	  maken	  in	  Weesp.	  
	  
MEER	  DRINKWATERPUNTEN	  
Weesp	  is	  een	  actieve	  stad,	  met	  veel	  wandelaars	  en	  lopers.	  Het	  drinkwaterpunt	  op	  de	  Ossenmarkt	  is	  
een	  groot	  succes.	  D66	  maakt	  zich	  sterk	  voor	  meer	  drinkwaterpunten	  ten	  behoeve	  van	  inwoners	  en	  
bezoekers.	  	  
	  
WEGWIJS	  IN	  WEESP	  
De	  Bewegwijzering	  in	  Weesp	  kan	  veel	  beter.	  Laten	  we	  dat	  gewoon	  doen.	  Daarnaast	  dient	  in	  het	  
kader	  van	  City	  Marketing	  veel	  betere	  en	  doelgerichtere	  informatie	  beschikbaar	  te	  komen.	  	  
	  
APPS4WEESP	  
Toerisme	  wordt	  steeds	  meer	  ondersteund	  met	  informatie	  via	  het	  internet.	  De	  gemeente	  maakt	  in	  
het	  kader	  van	  City	  Marketing	  een	  nieuwe	  website	  en	  gaat	  samenwerken	  met	  andere	  partijen	  zoals	  
de	  VVW,	  Enter	  en	  de	  stichting	  Beleef	  Weesp	  2025.	  Daarnaast	  willen	  we	  inzetten	  op	  toeristische	  
Apps.	  Wij	  stellen	  voor	  dat	  we	  een	  APPS4WEESP	  wedstrijd	  organiseren	  waarbij	  we	  op	  zoek	  gaan	  naar	  
vernieuwende	  toeristische	  apps	  die	  Weesp	  op	  de	  kaart	  kunnen	  zetten.	  
	  
AANDACHT	  VOOR	  REGELDRUK	  
Overbodige	  regels	  kosten	  inwoners,	  ondernemers	  en	  ambtenaren	  tijd.	  Wij	  willen	  het	  verminderen	  
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van	  de	  regeldruk	  permanent	  op	  de	  agenda	  van	  de	  gemeente	  zetten.	  Alleen	  zeggen	  dat	  je	  regels	  wilt	  
verminderen	  helpt	  niet.	  Er	  moet	  een	  duidelijk	  aanspreekpunt	  voor	  het	  daadwerkelijk	  opsporen	  en	  
elimineren	  van	  ingewikkelde,	  overbodige	  en	  onnodige	  regels	  zijn.	  
	  

3. Een	  leefbare	  omgeving	  	  
	  

DE	  GROENE	  STAD	  
D66	  wil	  dat	  Weesp	  zich	  onderscheidt	  als	  groene	  en	  leefbare	  stad.	  Dat	  moet	  verankerd	  worden	  in	  ons	  
beleid.	  Laten	  we	  groene	  richtlijnen	  omarmen	  en	  hier	  in	  Weesp	  vertalen	  naar	  concreet	  beleid.	  Zo	  
maken	  we	  Weesp	  samen	  met	  bewoners	  en	  bedrijven	  nog	  groener	  en	  duurzamer.	  	  
	  
BLOEMENDALER	  WOON-‐	  EN	  THUISWERKPOLDER	  
De	  combinatie	  van	  wonen	  en	  werken	  wordt	  steeds	  belangrijker.	  Er	  zijn	  steeds	  meer	  mensen	  die	  
geheel	  of	  gedeeltelijk	  thuis	  werken,	  of	  behoefte	  hebben	  aan	  een	  flexibele	  werkplek	  in	  de	  buurt.	  De	  
Bloemendalerpolder	  is	  het	  bedrijventerrein	  van	  de	  toekomst	  en	  dat	  moet	  terug	  komen	  in	  de	  
woningen	  en	  het	  voorzieningengebied.	  Daar	  gaat	  D66	  zich	  voor	  inzetten.	  
	  
GLASVEZEL	  IN	  HEEL	  WEESP	  
Snel	  internet	  is	  goed	  voor	  de	  economische	  ontwikkeling.	  Dat	  hebben	  we	  gezien	  op	  bedrijventerrein	  
Noord,	  dat	  mede	  hierdoor	  de	  Google	  eTown	  Award	  voor	  Weesp	  in	  de	  wacht	  heeft	  gesleept.	  Nu	  is	  
het	  tijd	  om	  snel	  internet	  in	  heel	  Weesp	  in	  te	  voeren.	  Er	  zijn	  veel	  verschillende	  initiatieven	  in	  
Nederland	  en	  het	  is	  aan	  de	  gemeente	  Weesp	  om	  daaruit	  het	  beste	  initiatief	  te	  kiezen.	  
	  
EEN	  CREMATORIUM	  IN	  WEESP	  
D66	  is	  een	  voorstander	  van	  een	  kleinschalig	  crematorium	  in	  Weesp.	  Het	  is	  niet	  acceptabel	  dat	  
inwoners	  bij	  een	  droevige	  gebeurtenis	  als	  een	  uitvaart	  naar	  een	  andere	  gemeente	  moeten	  uitwijken.	  	  
	  
RUIMTE	  VOOR	  STRAATMUZIKANTEN	  
Straatartiesten	  zijn	  een	  verrijking	  voor	  de	  stad,	  maar	  kunnen	  ook	  voor	  overlast	  zorgen.	  De	  huidige	  
APV	  (Algemene	  Plaatselijke	  Verordening)	  is	  restrictief	  en	  verbiedt	  straatmuziek,	  tenzij	  er	  een	  
ontheffing	  wordt	  verleend.	  Die	  procedure	  is	  langdurig	  en	  bureaucratisch.	  Wij	  stellen	  voor	  de	  APV	  
aan	  te	  passen	  en	  daarbij	  een	  voorbeeld	  te	  nemen	  aan	  Hilversum,	  waar	  snel	  een	  vergunning	  verleend	  
wordt	  en	  tegelijkertijd	  op	  pragmatische	  wijze	  overlast	  beperkt	  kan	  worden.	  
	  
OPENBARE	  BBQ	  PLEK	  
Nederland	  is	  gek	  van	  barbecueën,	  maar	  dat	  doen	  we	  gezellig	  in	  de	  achtertuin.	  In	  het	  buitenland	  zijn	  
er	  vaak	  openbare	  BBQ	  plekken	  in	  het	  groen	  die	  functioneren	  als	  zomerse	  ontmoetingsplaatsen.	  D66	  
Weesp	  wil	  de	  komende	  jaren	  op	  verschillende	  plekken	  in	  Weesp	  dergelijke	  openbare	  BBQ	  plekken	  
realiseren.	  Dat	  hoeft	  niet	  veel	  te	  kosten,	  maar	  levert	  wel	  veel	  op	  aan	  gezelligheid.	  Niet	  alle	  politieke	  
wensen	  hoeven	  miljoenen	  te	  kosten.	  
	  
4000	  ZONNEPANELEN	  IN	  4	  JAAR	  
Dankzij	  het	  zwabberbeleid	  van	  Den	  Haag	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  20%	  duurzame	  energie	  in	  2020	  
nauwelijks	  meer	  te	  halen.	  Initiatieven	  komen	  momenteel	  van	  onderop.	  Overal	  in	  Nederland	  bloeien	  
lokale	  energie	  initiatieven	  op.	  Het	  is	  tijd	  dat	  Weesp	  hieraan	  meedoet.	  Dit	  moet	  een	  initiatief	  zijn	  van	  
particulieren,	  ondernemers,	  maatschappelijke	  instellingen	  en	  de	  gemeente	  Weesp.	  Concreet	  doel,	  in	  
Weesp	  binnen	  4	  jaar	  4000	  extra	  zonnepanelen.	  Meer	  mag	  ook.	  
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100	  LAADPALEN	  IN	  4	  JAAR	  
De	  elektrische	  auto	  heeft	  de	  toekomst.	  De	  infrastructuur	  aan	  laadpalen	  die	  daarvoor	  nodig	  is	  komt	  
hortend	  en	  stotend	  op	  gang.	  D66	  Weesp	  wil	  samen	  met	  eigenaren	  een	  doel	  stellen.	  100	  laadpalen	  
erbij	  in	  4	  jaar.	  
	  

4.	  Een	  blijvend	  sterk	  bestuur	  	  

STICHTSE	  VECHT,	  WEESP	  EN	  WIJDEMEREN	  (SWW)	  
De	  samenwerking	  met	  Stichtse	  Vecht	  en	  Wijdemeren	  heeft	  een	  vliegende	  start	  gemaakt.	  De	  
komende	  jaren	  gaan	  we	  het	  verder	  invullen.	  Onze	  leidraad	  daarbij	  is	  dat	  we	  op	  de	  achtergrond	  

zoveel	  mogelijk	  samen	  gaan	  doen,	  om	  op	  de	  voorgrond	  zoveel	  mogelijk	  lokaal	  te	  kunnen	  
organiseren.	  

NIEUWE	  VERGADERSTRUCTUUR	  
De	  raad	  heeft	  de	  afgelopen	  jaren	  zonder	  succes	  nagedacht	  over	  een	  nieuwe	  vergaderstructuur.	  Het	  
wordt	  tijd	  dat	  er	  eindelijk	  knopen	  worden	  doorgehakt.	  Doel	  moet	  zijn	  dat	  burgers	  beter	  betrokken	  
worden	  bij	  de	  vergadering.	  Als	  voorbeeld	  neemt	  D66	  Weesp	  de	  Werksessies	  zoals	  ze	  in	  Stichtse	  
Vecht	  zijn	  ingevoerd.	  Laten	  we	  werksessies	  invoeren,	  zo	  snel	  mogelijk.	  
	  
ePARTICIPATIE	  
eParticipatie	  staat	  in	  Weesp	  in	  de	  kinderschoenen	  terwijl	  in	  het	  land	  volop	  wordt	  geëxperimenteerd.	  
De	  komende	  jaren	  moet	  dit	  in	  Weesp	  een	  van	  de	  speerpunten	  worden	  en	  hebben	  we	  het	  doel	  om	  
bij	  de	  kopgroep	  te	  behoren	  van	  meest	  innovatie	  gemeenten	  op	  het	  gebied	  van	  eParticipatie.	  Doel	  is	  

om	  voor	  raad,	  college	  en	  ambtenaren	  een	  simpel	  systeem	  te	  creëren	  dat	  voor	  meer	  interactie	  zorgt	  
met	  bewoners	  en	  organisaties.	  

KICK	  OFF	  NOTA	  
Om	  de	  participatie	  van	  inwoners	  te	  vergroten	  bij	  het	  ontstaan	  van	  nieuwe	  plannen	  wil	  D66	  Weesp	  
een	  nieuw	  fenomeen	  introduceren,	  de	  Kick-‐Off	  Nota.	  Nu	  begint	  de	  beleidscyclus	  vaak	  met	  Start	  
Notities.	  Daarin	  wordt	  de	  Raad	  een	  keuze	  voorgelegd	  tussen	  een	  aantal	  uit	  te	  werken	  richtingen.	  De	  
Kick-‐Off	  Nota	  is	  een	  stuk	  dat	  ontstaat	  in	  co-‐productie	  met	  geïnteresseerde	  inwoners.	  In	  Weesp	  
wonen	  veel	  mensen	  die	  vanuit	  hun	  achtergrond	  en	  opleiding	  veel	  verstand	  of	  ervaring	  hebben	  met	  
een	  bepaald	  onderwerp.	  Laten	  we	  beter	  gebruik	  maken	  van	  die	  kennis.	  De	  Kick-‐Off	  Nota	  geeft	  de	  
ambtenaar	  de	  mogelijkheid	  om	  breed	  naar	  buiten	  te	  treden	  en	  met	  deze	  mensen	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  
De	  Kick-‐Off	  Nota	  is	  de	  basis	  voor	  openbare	  werksessies	  die	  hierna	  kunnen	  resulteren	  in	  een	  
startnotitie	  of	  een	  definitieve	  nota.	  Ruimte	  voor	  participatie	  aan	  het	  begin.	  Dat	  is	  het	  doel.	  
	  
BELEIDSINNOVATIE	  
Een	  organisatie	  die	  zo	  zwaar	  onder	  druk	  staat	  als	  de	  gemeente	  heeft	  te	  weinig	  tijd	  en	  energie	  om	  na	  
te	  denken	  over	  hoe	  het	  beter	  kan.	  Dat	  kan	  anders.	  Verandering	  en	  verbetering	  moeten	  de	  ruimte	  
krijgen,	  medewerkers	  van	  de	  gemeente	  worden	  getraind	  in	  methodes	  om	  de	  werkprocessen	  te	  
verbeteren.	  Zo	  ontstaat	  een	  cultuur	  van	  verbetering,	  beleidsinnovatie,	  niet	  alleen	  binnen	  het	  
stadhuis,	  maar	  ook	  samen	  met	  de	  gemeenschap.	  
	  

 


