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Voorwoord lijsttrekker

Beste Weespers,

Het kan u bijna niet ontgaan, er zijn 
Gemeenteraadsverkiezingen op komst. In dit 
verkiezingsprogramma tracht D66 Weesp de 
balans te vinden tussen zelfredzaamheid en de 
verantwoordelijkheden die horen bij de Gemeente 
Weesp. Waarbij het ons gaat om alle Weespers, wat 
je achtergrond ook is. Wij staan voor een eerlijke, 
positieve politiek en gaan confrontaties niet uit de weg.

Het bestuur van de stad Weesp vraagt visie, bereidheid tot samenwerking en een netwerk 
om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De mensen van D66 Weesp hebben 
die kwaliteiten. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de best mogelijke toekomst van 
onze stad: Plan A. 

Wij staan voor Actief burgerschap. Aandacht voor onderwijs is één van onze kernpunten 
zowel landelijk als lokaal. Wij willen een stad waarin we Aardig zijn voor elkaar, waar iedereen 
ruimte heeft om mee te doen. Natuur en cultuur van Weesp moet Aantrekkelijk zijn, voor 
inwoners én voor bezoekers. En, wij willen met inwoners, ondernemers en partners van 
Weesp Alert zijn op kansen en mogelijkheden voor vervoer, economie en vitaliteit. Om dit 
alles te realiseren kiezen wij vóór de sterkste partner: Amsterdam.

In de komende tijd zult u de mensen van D66 Weesp tegenkomen op straat, bijeenkomsten 
of op andere plekken in Weesp. We luisteren naar de vragen die u heeft, en uw stem laten 
horen in de komende raadsperiode. Ik roep alle kiesgerechtigde Weespers op om gebruik te 
maken van het recht om je stem uit te brengen op 21 maart.

Tot slot; hoewel D66 Weesp zich duidelijk uitspreekt over de voorkeur voor een fusie met 
Amsterdam, genieten wij ook van al het moois dat Gooise Meren te bieden heeft en dat zal 
niet veranderen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat deze historische keuze niet gaat 
leiden tot een tweedeling. We hebben namelijk allemaal 1 doel; Weesp.

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 

Léon de Lange
Lijsttrekker D66 Weesp
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Richtingwijzers D66 Weesp
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf "Richtingwijzers". 
Deze ondersteunen ons bij het maken van politieke keuzes voor een 
bloeiende stad. Deze richtingwijzers zijn de richtsnoeren voor ons 
verkiezingsprogramma 2018-2022. Dienen nieuwe vraagstukken zich 
aan, dan gebruiken wij deze richtingwijzers als uitgangspunt.

Leeswijzer
In het verkiezingsprogramma van D66 Weesp staan hoofdlijnen van 
door D66 gewenst beleid. Koers en richting worden bepaald door deze 
richtingwijzers: https://weesp.d66.nl/standpunt-over/richtingwijzers-d66-
weesp/.

Proces van besluitvorming over standpunten wordt in het algemeen en per 
standpunt toegelicht op www.d66weesp.nl.

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018
1. Léon de Lange
2. Saskia ter Kuile
3. Bert Zeeman
4. Kim Oude Luttikhuis
5. Hans Douma
6. Carlo van Hekken
7. Rob ’t Hart
8. Iris Koopmans
9. Erwin Brakkee
10. Astrid Ventevogel
11. Christian Zierleyn
12. Wouter Zorg



1. Bestuurlijke toekomst van Weesp
D66 Weesp spreekt zich uit voor samenwerking met Amsterdam en heeft het 
standpunt voor samenwerking inhoudelijk onderbouwd. 

In het kort de hoofdpunten:
• Wij zijn vóór de sterkste partner met de meeste bestuurskracht in het belang 
van de inwoners en het bedrijfsleven van Weesp. 
• Wij zijn vóór de kans op de beste voorzieningen. Wij willen dat de inwoners van 
Weesp erop vooruit gaan.
• Wij zijn vóór het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam in plaats van een 
keuze voor moeizaam fusieproces van kernen en een onzekere toekomst met Gooistad. 
• Wij zijn vóór duurzaamheid. Om werkelijke duurzaamheid voor elkaar te krijgen 
heb je bestuurlijke slagkracht nodig.
• Wij zijn vóór de eigenheid van Weesp. Wij denken dat die in de diversiteit van 
Amsterdam beter tot zijn recht komt dan in de cultuur van het Gooi.

Vertrouwen in Weesp
D66 Weesp gelooft in de kracht van Weesp. Dat betekent dat wij realistisch zijn over 
onze reikwijdte of hoe zaken geregeld worden in Amsterdam. Het is in het belang van 
inwoners en ondernemers van Weesp dat iedere stap in een mogelijke samenwerking 
transparant, controleerbaar en in samenspraak plaatsvindt. Wij vertrouwen op onze 
kracht en creativiteit om samenwerking constructief inhoud te geven.

Referendum – behoud en verstrek dialoog met inwoners
In Weesp is de unieke situatie ontstaan dat inwoners hun mening kenbaar maken 
via een raadgevend referendum. D66 Weesp juicht dit toe. Het is van belang dat 
meningen van inwoners en ondernemers van Weesp duidelijk zijn en dat alle politieke 
partijen die meningen kunnen afwegen. D66 Weesp ziet dat in de periode 2016-
2018 de relatie tussen inwoners en bestuur van Weesp door dialoog, inspraak en 
communicatie intensiever is geworden. Ongeacht de uitslag van het referendum of de 
verkiezingen is de meer directe dialoog tussen inwoners en bestuur, een groot goed 
dat in de komende jaren behouden en verder verstrekt moet worden.

Wethouder van Geluk
De belangrijkste toekomst van de stad Weesp zijn gelukkige inwoners. D66 Weesp wil 
een wethouder Geluk hebben – een portefeuille waarbij gelet wordt op het geluk van 
de inwoners. In de komende 4 jaar is het proces van samenwerking van belang, maar 
niet het belangrijkste. De (gemeente)winkel blijft open tijdens de verbouwing en dat zal 
bij ieder bestuurlijk punt op de agenda moeten staan.  
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Gezond financieel beleid
Los van de keuze voor een bestuurlijke samenwerkingspartner is een gezond 
financieel beleid uitgangspunt voor de stad Weesp. De bestaande problemen rond 
heffing en inning van gemeentelijke belastingen moeten met spoed worden opgelost. 
Alle belastingen en inningen kunnen kritisch worden doorgelicht en met benchmark 
naar een gemiddeld niveau worden getrokken. Verkapte subsidies moeten worden 
omgebouwd tot echte subsidies, die vervolgens allemaal binnen het vast te stellen 
beleidskader kunnen worden geprioriteerd. Gemeentelijke eigendommen kunnen 
waar mogelijk worden afgestoten. Bij de inhuur van uitzend en interim krachten kan 
eventueel gebruik gemaakt worden van ambtelijk personeel van de nieuwe bestuurlijke 
partner. 

Duidelijk en overzichtelijk
Gedurende de opbouw van de samenwerking vindt D66 Weesp het van groot belang 
dat het proces zo transparant mogelijk verloopt met maximale betrokkenheid van 
inwoners en ondernemers. Hiervoor zal D66 Weesp pleiten voor het opstellen van een 
samenwerkingskalender met duidelijke besluitpunten.

Betrokken Weespers
Wij willen in het kader van participatieve democratie bewoners meer ruimte geven 
aan bewonersinitiatieven en vormen van interactief besturen op basis van duidelijke 
planvorming.

6



2. Goed onderwijs
De inwoners van Weesp mogen zichzelf gelukkig prijzen met de directe aanwezigheid 
van uitstekend onderwijs. De basisscholen, het Casparus college en het Vechtstede 
zijn scholen die we de ruimte willen geven om te excelleren. D66 Weesp wil de 
basisscholen en de nieuwe scholen in de Bloemendalerpolder stimuleren om zich 
zodanig te ontwikkelen dat ieder kind maximale ontplooiingskansen heeft. 

Sport & cultuur
D66 Weesp streeft ernaar dat naast het basis- en voortgezetonderwijs ook 
kinderopvang, voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang actief sport en cultuur 
wordt aangeboden. D66 Weesp acht hierbij de relatie met het culturele en sportieve 
verenigingsaanbod in Weesp van groot belang. Jong (participatie) aangereikt krijgen is 
immers van groot belang voor toekomst. 

Onderwijs op maat
Voor kinderen die uitblinken wil D66 Weesp dat scholen een extra taal of speciaal 
programma aan kunnen bieden. Voor kinderen met een taal- of andere achterstand wil 
D66 graag schakelklassen, zomercursussen, buddyprojecten of taalcoaching.

Kindpakket
D66 Weesp zal zich ook in de komende periode sterk maken voor een zo ruim mogelijk 
kindpakket voor kinderen uit achterstandsgezinnen. Mocht de samenwerkingskeuze op 
Amsterdam vallen dan zullen wij ijveren voor een zo spoedig mogelijke gelijkschakeling 
met het kindpakket van Amsterdam. 
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Dichtbij
D66 Weesp zal  in een nieuwe samenwerkingssituatie scholen stimuleren voor 
plaatsingskeuzes waarbij de inwoners van Weesp voorrang hebben.

Samenwerken
D66 Weesp zal de verenigingen van Weesp, het museum, de bibliotheek en overige 
relevante maatschappelijke partners in het kader van culturele educatie stimuleren om 
een zo breed en actief mogelijk aanbod samen met scholen te ontwikkelen.

Muziekles op school
Onderzocht moet worden of er  muziekonderwijs op de basisscholen gegeven kan 
worden waar dit nog ontbreekt. Gekeken kan worden naar het programma waar 
Koningin Máxima ambassadeur voor is: Meer Muziek in de Klas

Veiligheid voor alles
Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen en fietsen.
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3. Werk en inkomen: kansen voor 
ondernemers én inwoners
D66 Weesp acht het hebben van werk voor inwoners van groot belang. Daarbij 
behoort een goed overleg met IVW en WDO. Overbodige regelgeving moet actief 
geschrapt worden, het in samenspraak met deze partners plannen van onderhoud 
en er moet maximaal ingezet worden op (groene) bereikbaarheid en transport. D66 
Weesp zet zich in voor de vitaliteit van het kernwinkelgebied in de binnenstad, 
onder andere door  samenspraak met de winkeliersvereniging én de inwoners 
van het centrum voortdurend te faciliteren. Het stimuleren van toerisme en een 
evenwichtig beleid voor terrassen en evenementen hoort bij een bruisend centrum.
Binnen de regelingen en kaders van de participatiewet zet D66 Weesp zich in voor 
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig 
werklozen, onder andere door alert te zijn op kansen voor functies bij de gemeente 
zelf. 

Kansen voor iedereen
D66 Weesp maakt  zich er sterk voor  dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
zo mogelijk een functie krijgen binnen het ambtelijke apparaat/ verenigingen/ 
maatschappelijke organisaties en dat het landelijke quotum daarvoor (blijvend) wordt 
gehaald.

Overzichtelijk
De relatie met samenwerkingspartners, zoals de Tomingroep, zal zich bij D66 Weesp 
kenmerken door zakelijkheid en transparantie waarbij het belang van de werknemers 
voorop staat. 

Vangnet
D66 Weesp vindt het van het grootste belang om in te zetten op preventieve 
schuldhulpverlening, waarbij bestaande ondersteuning via Versa Welzijn en de 
vrijwilligers van SchuldHulpMaatje verder versterkt en uitgebouwd kan worden. 
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4. Natuur, milieu en klimaat
De gemeente Weesp heeft de ambitie uitgesproken om per 2030 energie neutraal 
te zijn. D66 Weesp omarmt deze ambitie. Voor Weesp blijven wij ons inzetten 
voor natuur die ook waarde heeft als recreatiegebied voor bewoners. Fietsers 
en wandelaars uit Weesp en uit verre omstreken genieten van de Vecht en van 
het Naardermeer. In de toekomst komen daar hopelijk ook de Schansen bij. Dit 
natuurschoon blijft behouden en toegankelijk en draagt bij aan het geluk van 
inwoners en bezoekers. Dat betekent bijvoorbeeld dat er buiten stedelijke gebieden 
geen  verdichting met nieuwbouw kan plaatsvinden. Ook verdere verdichting met 
nieuwbouw in het stedelijk gebied moet buitengewoon kritisch worden afgewogen. 
Leefbaarheid door groen weegt zwaar. D66 Weesp houdt niet vast aan starre quota 
voor sociale woningbouw, maar wil per wijk en per straat met de inwoners kijken 
naar eventuele nieuwe bouwvraagstukken. 

Weesp(er) draagt bij
Wij willen de aanschaf van zonnepanelen of warmtepompen voor bedrijven en inwoners 
stimuleren door voorlichting over subsidies of door collectiviteiten te faciliteren.

Elektrisch rijden
Wij willen een flinke uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische 
auto’s realiseren, mogelijk door met de bestuurlijke samenwerkingspartner grotere 
volumeafspraken mogelijk te maken. D66 Weesp zou hier zo ver als mogelijk op willen 
voorsorteren.

10



Duurzaamheid
Wij sporen de woningbouwvereniging en de ontwikkelingsmaatschappijen  aan 
om renovatie en nieuwbouw volgens duurzaamheidsstandaarden en wettelijke 
verplichtingen uit te voeren. D66 Weesp wil een meerjarenplan Verduurzaming met 
Ymere, andere ontwikkelaars en verenigingen van eigenaren opstellen waarbij ook 
voor inwoners duidelijk wordt wat de plannen zijn voor isolatie, waterbesparing, 
verbetering van ventilatie, plaatsing van zuinige cv-ketels, zonnepanelen en andere 
voorzieningen. Alle nieuwbouw is wat D66 Weesp betreft gasloos.  Voor duurzaam 
transport en vervoer ondersteunt D66 Weesp elke stap die collectief vervoer – spoor, 
bus, deelauto’s – versterkt. 

Afval
Voor milieu is het van belang dat het afvalscheidingspunt in Weesp zo laagdrempelig 
mogelijk blijft, inclusief openingstijden op zaterdag. D66 Weesp hecht aan een goede 
verstandhouding met het GAD om afvalverwijdering groen en water zo duurzaam 
mogelijk te organiseren, onder andere door het plaatsen van meer ondergrondse 
containers. 

Natuur
D66 Weesp zal zich er in de nieuwe samenwerkingssituatie sterk voor maken dat ons 
buitengebied als bijzonder cultuurlandschap wordt opgenomen in een groene gordel, 
met de daarbij horende beschermingsbepalingen. 
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5. Toegankelijkheid, mobiliteit, vervoer 
en wonen
Voor alle Weespers is toegankelijkheid en mobiliteit van belang. In Weesp moeten 
alle knelpunten voor (minder valide) voetgangers en voor fietsers systematisch in 
kaart worden gebracht en vervolgens worden verholpen. 
Voor het behouden en mogelijk uitbouwen van verbindingen van het spoor en 
openbaar vervoer, pleit D66 Weesp voor een stevige vertegenwoordiging bij OVSAAL 
(openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam en Almere), bij voorkeur met de 
nieuwe bestuurlijke samenwerkingspartner.

Goed (laten) informeren
Bij het veranderen van bestaande verkeerssituaties, zoals de voorgenomen rotonde 
op het kruispunt Casparuslaan en Amstellandlaan, wil D66 Weesp dat direct 
omwonenden tijdens het gehele proces van (her)inrichting worden geïnformeerd en 
mee kunnen praten. D66 Weesp pleit bij alle infrastructurele werkzaamheden voor 
interactieve informatie op de website van de gemeente, gecombineerd met inspraak- 
en voorlichtingssessies en tijdige informatie in het Weespernieuws.  

Wonen in Weesp
D66 Weesp is geen voorstander van verdere nieuwbouwplannen naast de zeer 
omvangrijke bouwactiviteiten in de Bloemendalerpolder. Het is van belang om de impact 
van de toename van het inwoneraantal op alle voorzieningen te kunnen beoordelen 
en deze voorzieningen waar mogelijk te versterken, zonder daar nog meer nieuwbouw 
aan toe te voegen. Kansen voor verdichting moeten minimaal worden beoordeeld op 
energieneutraal en de mogelijkheid om voorrang te geven aan wonen voor groepen die 
nu moeite hebben: jongeren en starters, senioren en inwoners met een inkomen in de 
categorie middenhuur.  

Goed bereikbaar met OV
D66 Weesp zal zowel de ondertunneling van het spoor als het doortrekken van 
de metro naar Weesp blijvend agenderen. Het is immers te verwachten dat 
mobiliteitsvraagstukken in de toekomst alleen maar dringender worden. 

Goed bereikbaar op de fiets
Met het oog op een toename van verkeer wil D66 Weesp ook de samenhang en veiligheid 
van snel- en e-fietsroutes naar Amsterdam, Bussum en Hilversum onder de loep nemen 
en indien mogelijk versterken en uitbreiden. Hiertoe behoort een extra ondertunneling 
van het spoor voor fietsers in het verlengde van de Bloemendalerpoldersingel.
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Parkeren
D66 Weesp wil zich in de periode 2018-2022 hard maken voor een uitbreiding 
van het aantal parkeerplaatsen in het stationsgebied. D66 Weesp staat voor een 
integrale oplossing van de parkeerknelpunten en wil (ongewenst)  langdurig parkeren 
ontmoedigen. Geen ‘waterbed’ beleid waarbij het probleem iedere keer naar een 
volgende wijk wordt verschoven. 

Ruimte in het centrum
D66 Weesp pleit voor een (middellange termijn) mobiliteitsvisie voor alle 
verkeersdeelnemers om het centrum bereikbaar en leefbaar te houden. 

Veilig fietsen
In Weesp wordt vervoer met de fiets zoveel als mogelijk gestimuleerd, onder andere 
door de aanwezigheid van voldoende en veilige fietsparkeerplekken en het veiliger 
maken van fietsen, met name voor schoolkinderen
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6. Zorg en welzijn
In de periode 2018-2022 zullen de samenwerkingsafspraken over zorg en welzijn 
bij een keuze voor Gooise Meren worden gecontinueerd of in het geval van 
samenwerking met Amsterdam een geleidelijke overgang kennen naar een  nieuwe 
situatie. In beide situaties geldt voor D66 Weesp dat het individuele belang van de 
inwoner die wordt ondersteund voorop staat. In het geval van continuering in de 
regio Gooi- en Vechtstreek moet er kritisch worden gestuurd door het transparant 
maken van uitkomsten en het bevorderen van daadwerkelijke resultaten van 
ondersteuning via het sociaal domein. In een overgangssituatie zal keuzevrijheid 
van degene die zorg ontvangt, gewaarborgd moeten worden. D66 Weesp vindt 
laagdrempelige zorg van groot belang voor de inwoners.

Voldoende aanbod
Voldoende huisarts- en tandartszorg, een vestiging van poliklinieken van het Tergooi 
Ziekenhuis en ruim baan voor plannen van Vivium voor ouderenzorg zijn onderdelen 
van ons beleid. 

Preventie
D66 Weesp wil zich nadrukkelijk inzetten voor preventie, deels door het voortzetten en 
versterken van het huidig gemeentelijk beleid. Alle sport-  en culturele voorzieningen in 
Weesp volledig rookvrij is wat D66 Weesp betreft met stip realiseerbaar. 
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Topinkomens zorg en welzijn
D66 Weesp zet het landelijke beleid van D66 ten aanzien van topinkomens in 
zorg en welzijn voort en zal bij elke vorm van samenwerking met een zorg- en of 
welzijnsorganisatie kanttekeningen plaatsen of alternatieven voor de samenwerking 
onderzoeken als blijkt dat de organisatie zich niet aan richtlijnen of wettelijke kaders 
houdt.

Zelfredzaamheid
D66 Weesp steunt het tot stand komen van coöperaties van senioren die vanuit 
zelfredzaamheid de eigen woning- en zorgvraag willen oplossen. 

Dagbesteding
D66 Weesp wil met maatschappelijke partners een integrale dagbesteding voor Wmo 
en GGz in Weesp realiseren. 

Werk en bijstand
Het dossier Werk en bijstand kan na het besluit voor de nieuwe samenwerkingspartner  
met spoed gereorganiseerd worden. Hierbij is het klantperspectief vanuit integraal 
beleid leidend. Ondersteuningsvraagstukken in de WMO, participatiebeleid en 
aanvullende sociale maatregelen moeten voor inwoners die een beroep moeten doen, 
transparant en doelmatig zijn.  Maatregelen die leiden tot een aantoonbare verbetering 
van armoede in Weesp hebben prioriteit.
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7. Cultuurstad Weesp
Bij het vaststellen van de kadernota Cultuur heeft D66 Weesp in de raad de 
gemeente gefeliciteerd met het fantastische cultuuraanbod, dat voor een belangrijk 
deel mogelijk gemaakt wordt door vrijwilligers. In diezelfde cultuurnota wordt 
gesignaleerd dat dit tevens kwetsbaarheid met zich meebrengt. 

De kracht van vrijwilligers
D66 Weesp wil de culturele activiteiten in Weesp versterken door vanuit de gemeente 
vrijwilligers te ondersteunen. Dit onder andere met een structurele coördinatie en 
ondersteuning van vrijwilligers door een functionaris, die ook de samenwerking tussen 
alle ondernemers en verenigingen wat betreft inzet van vrijwilligers kan stimuleren.  
Informatie over vrijwilligersvacatures dient laagdrempelig te worden ingericht en 
opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers te worden verruimd in samenwerking met 
de culturele ondernemers. 

Pijlers van cultuur
Voor D66 Weesp zijn de pijlers van cultuur monumentenzorg, het Museum Weesp, de 
bibliotheek en ons theater- en muziekaanbod, inclusief de muziekschool.  Indien de 
functies van het stadhuis door de samenwerking worden verplaatst, zal D66 Weesp 
zich inzetten voor de herbestemming van ons monumentale stadhuis als Cultuurhuis 
Weesp. De collectie van het Museum Weesp moet behouden blijven en een centrale 
functie krijgen in het Cultuurhuis.  
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Jeugd en cultuur
D66 Weesp wil doorgaan met het betrekken van scholen bij het aanbod en de 
mogelijkheid van jongeren om deel te nemen aan culturele activiteiten zo laag mogelijk 
te maken, onder andere met een stimuleringsfonds waar jongeren een aanvraag 
kunnen doen. Ons aanbod aan cultuur en natuur kunnen wij delen met bezoekers. Dit 
draagt bij aan het versterken van de vitaliteit van de binnenstad. 

Toerisme
D66 Weesp wil de samenwerking met Weesp Marketing en Amsterdam Gardens & 
Castles verder versterken om tot een gecontroleerde bezoekersstroom te komen. 

Ondernemerschap
D66 Weesp wil ruim baan voor (cultureel) ondernemerschap, onder andere door het 
opstellen van een actuele Uit-agenda of Uitkrant

Monumenten
Monumenten met een beeldbepalend karakter voor Weesp willen wij in het geval van 
herbestemming op een duurzame wijze behouden.
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8. Veiligheid en gemeenschap
D66 Weesp staat voor een veilige stad. De samenwerking met de politie in de wijk 
willen wij ondersteunen en voortzetten. Inwoners die zelf initiatief nemen om hun 
directe omgeving veiliger te maken zoals de Weesper Burgerwacht, verdienen 
waardering en ondersteuning bij het vergroten van het bereik. 

Stationsgebied
D66 Weesp wil zo snel mogelijk de omgeving van het station Weesp veiliger maken door 
inzet van elk middel waarvan effectiviteit is aangetoond. Dit kan beteken: aanpassing 
van belichting, samenwerking stimuleren tussen NS en politie, verbod op drinken en 
blowen op straat, plus handhaving. Bij de herinrichting van het stationsgebied staat 
D66 Weesp voor het uitgangspunt van veiligheid en voor een transparant proces, waar 
omwonenden maximaal bij worden betrokken.

Vuurwerkverbod
D66 Weesp handhaaft haar standpunt voor een vuurwerkverbod in de gemeente en 
het faciliteren van een centrale vuurwerkshow. Het instellen van het  vuurwerkverbod 
in het centrum is een goed begin dat wij stapsgewijs verder willen uitbreiden. 
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Wonen met water
D66 Weesp vraagt extra aandacht voor het veilig wonen met water. Aanpassingen 
zoals recent in Leeuwenveld zijn gedaan, met reddingslijn en –trappen, kunnen op 
meer plekken in de stad worden doorgevoerd.

Politie
D66 Weesp staat een betere bereikbaarheid van de politie voor ogen, met bijvoorbeeld 
laagdrempelige spreekuren in wijken. 

Weesp niet in het donker
Verbeteren van de veiligheid kan gerealiseerd worden door betere verlichting van de 
openbare ruimte. D66 Weesp wil een schouw, een enquête van inwoners en een 
actieplan op laten stellen om doelgericht verbeteringen te realiseren.
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20Colofon
De hoofdpunten van het verkiezingsprogramma zijn voorbereid door de 
programmacommissie en vastgesteld door de algemene ledenvergadering van D66 
Weesp op 11 januari 2018.
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