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Verkiezingsprogramma VVD Weesp 2018-2022
1. Waar staat de VVD Weesp voor?
Weesp heeft een fantastische geschiedenis en een glorieuze toekomst. Het is een stad om je sterk
voor te maken. De strategische ligging, de ruimte, de industrieterreinen, de veelzijdige bevolking,
de leefbaarheid, de gezelligheid en uiteraard de natuur. Het zijn allemaal zaken om trots op te
zijn. Wel staan we voor een belangrijke opgave, namelijk het beschermen en bedienen van de
Weesper belangen in een tijd van fusies en schaalvergroting. Een goed beheer van de stad is dan
ook van groot belang. Het spreekt vanzelf dat het stadsbestuur er voor alle Weespers moet zijn.
De VVD staat voor een veelzijdige en dynamische samenleving. Een samenleving waarin vrijheid,
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hand in
hand gaan. Als wij een probleem tegen komen, dan stropen we onze mouwen op. Sterker nog,
we lossen het op en gaan daarna weer op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen. We weten
voor wie het doen: voor de optimistische en nuchtere Weespers die van aanpakken weten en
waarde hechten aan het leven in ons mooie Weesp.
2. Prioriteiten
In ieder geval moeten de volgende prioriteiten met urgentie worden opgepakt. Dit zijn zaken
waarvan de Weespers - in de toekomstgesprekken met de buurtpanels - hebben aangegeven
wat zij belangrijk vinden. De VVD onderstreept het belang hiervan en wil dit voortvarend verder
brengen.
1. Spoorbrug onder de grond. De huidige situatie is een splijtzwam in de stad, Leeuwenveld
en Weespersluis hebben geen verbinding met Weesp. Nu met de uitbreiding van het
spoor is de noodzaak weer groter. Waarom kan er wel aquaduct voor auto’s gemaakt
worden maar niet voor de trein? Lees verder in Hoofdstuk 4.
2. Verkeersknelpunten oplossen. barrières weg, versnellen van voetgangers- en
fietsverbinding Weespersluis en Leeuwenveld. Er is samen met de Weespers een lijst van
black spots (verkeersonveilige plekken) gemaakt, los deze op. Verbeter de
bereikbaarheid van scholen. Breng de snelheid op de N236 omlaag met meer
oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers. De verbindingsweg met de A1
moet er komen voordat Weespersluis klaar is. Lees verder in Hoofdstuk 4.
3. Dossiers mét de Weespers aanpakken. Versterk de eenheid binnen Weesp. Organiseer
een projectgroep met mensen uit de gemeenschap voor de belangen van de Weespers.
Bij grote projecten moet veel meer de expertise van de Weespers worden gebruikt, zoals
bij de herindeling is draagvlak essentieel belangrijk. Men moet de voordelen ervaren.
Hoe kan dat beter dan meedoen met de gemeente onder leiding van een speciale
wethouder? Lees verder in Hoofdstuk 9.
4. Versterk de Weesper economie. Het gaat goed met de economie maar er is leegstand. Er
zijn te veel regels en de drempels om te ondernemen te hoog. Zet in op een Taskforce
benadering (ambtenaren, inwoners, bedrijven, externe expertise) om
gemeenschappelijke problemen op te lossen in projectvorming:
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5.

6.

7.

8.

9.

a. Lokale economie versterken: winkelend publiek uit Weesp en omstreken
verleiden, onderscheidend aanbod, innovatie stimuleren, ook ruimte voor
discounters, leegstand samen aanpakken, regelgeving versimpelen
b. Ruimtelijke ordening: Nijverheidslaan, Achmeaterrein, Hamstragebouw, Rubatex,
Beo, Rondom Ruitenbeek.
c. Cultuur en sport: We hebben fantastische voorzieningen, maar voor wat hoort
wat. Voorzieningen moeten ingezet worden ook voor mensen die niet lid zijn.
Wat willen we als gemeente met Sluis en Bruggenfeest? Het vuurwerk, de
golfclub etc.? Gaat het vanzelf goed of willen we er wat mee? Zo ja, doe er dan
wat mee en boek resultaten. Lees verder in Hoofdstuk 1.
Betere Weesper dienstverlening. Het kwaliteitsniveau moet omhoog, flexibelere
openingstijden en dienstverlening, maar wel betrouwbaar en efficiënt. Betere
afstemming vraag/aanbod door gemeente, snellere respons, maatwerk waar nodig en
elke Weesper ambtenaar staat voor de Weesper. Het Weesper stadsbestuur wordt
bestuurd door Weespers, Weesper bestuurders wonen in Weesp. Lees verder in
Hoofdstuk 9.
Weesp moet leefbaarder. Toerisme groeit, de bevolking groeit en we willen allemaal
genieten van het mooie Weesp zonder Amsterdamse taferelen. Er moet een visie
worden ontwikkeld hoe Weesp de komende jaren leefbaar blijft: toerisme en uitgaan
met oog voor omgeving, start een proef met verruiming van de sluitingstijden van de
horeca. Creëer een start-team waar bewoners en bedrijven hun ideeën op niveau
kunnen bespreken, niet achter een loket; Lees verder in Hoofdstuk 6.
Weesp zijn we samen. Weesp groeit de komende jaren, dit is uitdagend voor de
gemeenschap. Zet in op een sociaal activatieplan zodat er veel meer samenwerking
tussen de verschillende groepen in Weesp is die samen Weesp beter maken. Iedereen
doet mee waar je ook vandaan komt, dit is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Onderzoeken
hoe samenwerking Weesp beter maakt, hoe niet-sporters met sporters kunnen sporten,
ouderen met niet- ouderen kunnen wonen, ondernemers met niet-ondernemers kunnen
werken en bestuurders met niet-bestuurders samen dingen kunnen regelen, Weespers
en niet-Weespers. Lees verder in Hoofdstuk 2.
Breng de lastendruk omlaag. Met het aantrekken van de economie moet slim
geïnvesteerd worden en de kosten voor de burger en bedrijven beperkt. De gemeente is
geen bank. Effectief subsidiebeleid, transparante subsidies met duidelijke criteria. De
gemeente moet haar eigen subsidiebeleid en vastgoed jaarlijks evalueren. Weesp is een
kostenbewuste gemeente met gezonde financiën waardoor de lokale lastendruk omlaag
kan. Lees verder in Hoofdstuk 8.
Ondernemers faciliteren. Transformatie naar een duurzame economie bevorderen,
vestigingsklimaat Weesp ondersteunen in plaats van belemmeren. Groene punt?
Groene stad! het is duidelijk dat duurzaamheid de weg is voor de komende jaren. De
gemeente moet daarom altijd kiezen voor de duurzame variant en ruimte geven aan
milieu, groen en water. Weesp is een groene stad daar komen de mensen voor naar
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Weesp. Laat Weesp niet verrommelen tussen de grote verkeersstromen. Lees verder in
Hoofdstuk 1.
10. Weesp wil snel Internet. Niet alleen in de buitengebieden is de snelheid van traditioneel
internet te traag. Tegenwoordig is het al veel aantrekkelijker om op kleine schaal snelle
netwerken aan te legen op basis van de nieuwste technologie, glasvezel is standaard bij
nieuwe wijken. Lees verder in hoofdstuk 5.

3. Wat wil de VVD Weesp bereiken en wat wil ze daarvoor doen.
1.
Economie
Weesp is een sterk economisch gebied. Heeft grootste industrieterrein van het Gooi (100 ha
met ca 600 bedrijven) met een goede mix van productie en dienstverlening. Daarom kan de
Weesper economie tegen een stootje. Het is belangrijk om dit zo te houden en te versterken.
Nu de economie uit de crisis is gekomen moeten we de vruchten plukken van economische
groei. Dat vereist dat Weesp aantrekkelijk moet zijn ten opzichte van andere locaties. Belangrijk
is dan ook dat de Weesper Industrieverenging en de Weesper Detailorganisatie door de
gemeente gefaciliteerd wordt.
















 Wat willen we bereiken?
Flexibele omgang met bestemmingsplannen om nieuwe initiatieven en mogelijkheden te
benutten, inclusief het toelaten van discounters en e-tail bedrijven op
bedrijventerreinen.
Goede vestigingsmogelijkheden creëren en bereikbaarheid van het bedrijventerrein
verbeteren.
Mogelijkheden creëren voor startups en pop-ups en voor de huidige middenstand,
mogelijkheid voor branchevermenging.
Uitstekende dienstverlening van het ambtelijk apparaat. Uitgaan van hostmanship.
Weesp als een aantrekkelijke vestigingsplaats neerzetten, en dus ook als een serieus
alternatief voor het dure Amsterdam.
 Wat gaan we doen?
Samenwerking zoeken met ondernemers, ook in de Metropool Regio Amsterdam.
Het bedrijfsleven faciliteren waar nodig en mogelijk.
Openbaar vervoer halte(s) op het bedrijventerrein.
Middenstand faciliteren, inclusief een flexibel omgang met bestemmingen en verruiming
van het vergunningenbeleid.
Sluitingstijden horeca verruimen.
Juiste mix van woningen, gericht op werknemers en werkgevers.
Pop-ups voor middenstand en horeca.

2.
Samenleving en Zorg
Door de decentralisatie is de zorg dichter bij de mensen komen te staan. Maar worden de
beoogde voordelen hiervan ook als zodanig ervaren? De VVD wil efficiënte en goede zorg voor
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alle Weespers. Weesp krijgt de komende jaren veel nieuwe inwoners, ook deze moeten zich
thuis voelen in Weesp. Ook voor de huidige inwoners is het nodige te doen.

















 Wat willen we bereiken?
Meer keuzevrijheid in de zorg.
De burgers mogen geen last hebben van aanbestedingsprocedures.
Zij die zorg nodig hebben moet deze zorg ook krijgen.
Meer passende zorg voor ouderen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met
wat mensen nog wel (of juist niet meer) kunnen.
Polikliniek in Weesp met een huisartsenpost en goede relatie met AMC en Ziekenhuis
Tergooi, afgestemd op de zorgbehoefte van de Weespers.
Een dynamische en veelzijdige Weesper samenleving.
Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren.
 Wat gaan we doen?
In de regio opkomen voor meer keuzevrijheid in de zorg.
Betere informatievoorzieningen om ouderen zo lang mogelijk op eigen benen te laten
staan.
Een betere samenwerking met de regio en het mogelijk maken van flexibele inschrijving
voor nieuwe zorgverleners, zodat de capaciteit gemakkelijker kan worden aangepast.
Aandacht voor de multiculturele samenleving, zowel de positieve als negatieve aspecten
daarvan. We willen niet langs elkaar heen leven. Het bevorderen van de Nederlandse
taal bij migranten.
De komst van een jongerencentrum in de nieuwe wijken van Weesp bevorderen.
Opnieuw introduceren van een nachtbus vanuit Amsterdam in het weekend op vrijdag,
zaterdag en zondag.

3.
Onderwijs
Voor de VVD is onderwijs van oudsher een kernpunt. Goed onderwijs is ook de basis voor een
krachtig Weesp. Sterker nog, het is een essentiële bouwsteen voor de toekomst van eenieder.
Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen is het van belang dat Weesper bedrijven
blijven samenwerken met Weesper scholen.








 Wat willen we bereiken?
Kwalitatief goed onderwijs op de Weesper-scholen.
Flexibele en toegankelijke kinderopvang in samenwerking met VVE (vroeg en
voorschoolse educatie).
VVE toegankelijk maken voor meer aanbieders.
Goede match tussen schoolverlaters en vraag Weesper bedrijfsleven.
 Wat gaan we doen?
Snel scholen bouwen in de nieuwbouwwijk Weespersluis met tijdelijke
onderwijsvoorzieningen in de wijk zelf.
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Gemeente bepaalt welke aanbieders VVE (vroege en voorschoolse educatie) kunnen
verzorgen. Hiervoor moeten in principe alle kinderopvanginstellingen voor in
aanmerking kunnen komen.
Bedrijven in Weesp stimuleren om zoveel mogelijk stageplekken beschikbaar te stellen.

4.
Veiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit
De VVD beschouwt een veilige en gezonde leefomgeving als belangrijke basis voor een
aantrekkelijke stad. Wijken worden betrokken bij vraagstukken op het terrein van leefbaarheid
en veiligheid. Toezicht en handhaving is een kerntaak van de gemeente.


















5.

 Wat willen we bereiken?
Spoorlijn en station ondergronds.
Betere bereikbaarheid van politie en gemeente.
Een veilig Weesp.
Goede doorstroming en circulatie van verkeer.
Fietsers koesteren.
Een snellere en betere openbaar vervoer verbinding met Amsterdam.
Ontsluitingsweg naar A1 versnellen.
 Wat gaan we doen?
Zebrapaden veiliger maken door verlichting en duidelijke borden plaatsen.
Camera’s op strategische plekken, goede verlichting op donkere plekken.
Verkeersstromen scheiden voor fietsers en auto’s.
Stimuleren van fietsgebruik, bijvoorbeeld door speciale fietsroutes en voldoende
stallingen.
Zorgen voor persoonlijk contact bij publieke balies van de gemeente en op het
politiebureau.
Mix van fysieke en elektronische dienstverlening met oog voor klanttevredenheid.
Versneld verbeteren verbinding Leeuwenveld/ Weespersluis met binnenstad Weesp
voor fietsers en voetgangers.
Een echte “acht-lus” bus door Weesp, Aetsveld, industrieterrein, centrum, Leeuwenveld
en Weespersluis mogelijk maken.
Intensiveren van contact met NS, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland.
Bouwen en Wonen
De VVD wil woningen bouwen waaraan de Weespers behoefte hebben. Niet bouwen
volgens een ideologie. Te veel sociale huurwoningen gaan reeds naar niet Weespers
(46% in 2016).





 Wat willen we bereiken?
Het aantal sociale huurwoningen en koopwoningen afstemmen op de behoefte van de
Weespers.
Duurzaam bouwen voor een toekomstbestendig Weesp.
Naast de begraafplaatsen een crematorium mogelijk maken in Weesp.
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 Wat gaan we doen?
Onderzoek naar alternatieven voor parkeerproblematiek.
Actief faciliteren van (particuliere) initiatieven op het terrein van duurzaamheid.
Bij nieuwe verlichting gaat de gemeente over op ledverlichting. Ook worden zoveel
mogelijk zonnecollectoren geplaatst.
Aanleg glasvezelverbinding standaard bij nieuwbouw, versneld vernieuwen oude
verbindingen.
Faciliteren van een klein crematorium voor Weespers.
Nauwe samenwerking aangaan met de woningbouwvereniging(en)om invulling te geven
aan behoefte van Weespers.
Geen hoge flats meer bouwen. Bij winkelcentrum Hogewey de bestaande afspraken van
drie woonlagen handhaven.

6.
Toerisme en recreatie
Weesp heeft een goede naam bij toeristen, maar het kan beter. We profiteren te weinig van
onze rijke historie en ook van de nabijheid van Amsterdam. Weesp kan en moet dus veel
actiever met haar omgeving omgaan. Niet alleen kijken maar ook doen en aantrekkelijke
initiatieven omarmen. Het buitengebied van Weesp vormt de overgang tussen de
verstedelijking van Amsterdam en de natuur van het Naardermeer. Deze bufferfunctie is een
kwaliteit van Weesp en moet intact blijven.














7.

 Wat willen we bereiken?
Weesp beter op de kaart zetten:
Mogelijkheden voor kampeerplekken (bij de boer), hotelcapaciteit en B&B met
gastheerschap verbeteren.
De historie van Weesp promoten, ook op ludieke wijze met bijvoorbeeld jenever,
Weesper moppen en (Van Houten) chocolade.
Een evenwichtig terrassenbeleid met instandhouding van het karakteristiek beeld van
ons prachtige Weesp.
Watersport(ers) meer faciliteren.
Stadsstrand in het oude Weesp.
 Wat gaan we doen?
Een kalender met evenementen om die meer bekendheid geven.
Aanhaken bij toerisme in de metropool.
Nieuw terrassenbeleid maken met balans tussen recreatie en overlast.
Watersportmogelijkheden uitbreiden, meer plaatsen, nieuwe jachthaven in
Bloemendalerpolder en zorgen voor een betere band met dagjesmensen.
Verruimen van regelgeving voor bedrijven in het buitengebied om niet
agrarische(neven) activiteiten te ontplooien. Bijvoorbeeld door het verkleinen van
geurcirkels en het vergroten van bouwvlakken. Het landelijkbeleid daarin meenemen.
Sport en cultuur
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Weesp kent een rijke cultuur en bloeiend verenigingsleven. De VVD is daar trots op. De VVD
realiseert zich dat het aantal vrijwilligers daalt. De VVD wil onderzoeken hoe dat tij gekeerd kan
worden, zodat evenementen georganiseerd kunnen worden en verenigingen kunnen blijven
draaien.












 Wat willen we bereiken?
Weesper cultuur beter tonen en toegankelijkheid verbeteren.
Meer vrijwilligers.
Sportactiviteiten stimuleren, dit zijn immers mooie affiches voor Weesp.
Transparant en eerlijk subsidiebeleid voor verenigingen.
 Wat gaan we doen?
Gemeentelijke marktplaats voor vrijwilligers opzetten.
Zoeken naar betere accommodatie voor Museum Weesp na de fusie.
Het bevorderen van culturele evenementen door bijvoorbeeld aanpassing van de
Algemene Plaatselijke Verordening.
Ouderen verleiden te bewegen in de sportdaluren.
Bijzondere prestaties van Weespers belonen. De sportlegpenning uitreiken.

8.
Financiën
De laatste jaren heeft de gemeente Weesp veel moeten bezuinigen. De VVD heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan gezonde gemeentelijke financiën en zal dat blijven doen. Nu
de economie weer groeit, moeten we slim omgaan met de financiële ruimte die ontstaat.












 Wat willen we bereiken?
Een solide financieel beleid, niet rijk rekenen met tijdelijke meevallers.
Gemeentefinanciën op orde brengen en houden.
Gematigd risicoprofiel, geen onverantwoorde risico’s nemen. De gemeente is geen
goedkope bank.
Woonlasten niet verder dan de inflatie laten stijgen en op een betaalbaar niveau
houden.
 Wat gaan we doen?
Code ontwikkelen voor financiële en operationele risico’s, fraude en witwassen.
Transparant en eerlijk subsidie- en stimuleringsbeleid ontwikkelen.
Zorgen dat lokale belastingen niet meer stijgen dan de inflatie.
De zorg betaalbaar houden voor zover de gemeenten daarover gaat.
Sociale uitkeringen beheersbaar houden, wij zorgen voor de mensen die dat echt nodig
hebben.

9.
Lokaal bestuur
De VVD staat voor een goed bestuur en efficiënt. Doen wat nodig is, zelf doen, maar ook
samenwerken en slim inkopen als dat beter is.
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Wat willen we bereiken?
Na de fusie de Weesper belangen zo goed mogelijk behartigen.
De Weesper burger beter bereiken en beter betrekken bij beleid en uitvoering.
Optimale dienstverlening van het klantcontactcentrum, gastvrij en vriendelijk.
Een professionele gemeente die doet wat zij zegt.

 Wat gaan we doen?
Versterken van gemeentelijke organisatie en inzetten op optimale dienstverlening.
Na het fusiebesluit of na de verkiezingen een wethouder benoemen die speciaal belast is
met het voorbereiden van die fusie en economische vraagstukken aanpakt.
Persoonlijk contact als de Weesper burger hier prijs op stelt.
Meegaan met de nieuwe technieken voor een optimale digitale dienstverlening.
De belangen van Weesp en de Weespers ten alle tijde centraal laten staan.
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