Een nieuw sociaal contract voor Amsterdam

FUSIE WEESP
Na de verkiezingen in maart 2022 wordt Weesp samengevoegd met
Amsterdam. Het CDA in Weesp was tegenstander van de samenvoeging,
maar de partij respecteert uiteraard de democratisch genomen beslissing.
In het Bestuurlijk Akkoord Weesp-Amsterdam is vastgelegd onder welke
voorwaarden de samenvoeging zal plaatsvinden. Kern van het akkoord is
dat ‘de nabijheid van bestuur voor Weespers’ gegarandeerd blijft.
Belangrijke pijlers van het akkoord zijn de veertien kernwaarden: deze
vormen de leidraad voor de komende vier jaar van het CDA in de
bestuurscommissie. Dit betekent dat we ons zullen houden aan de
volgende punten:
•

Weesp krijgt een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van
een eigen bestuurscommissie, gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze verkiezing van de
bestuurscommissie heeft CDA Weesp een eigen programma.

•

De bestuurscommissie voor Weesp kiest uit haar midden een
dagelijks bestuur, dat binnen de stedelijke (beleids)kaders van
Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. De taken en
bevoegdheden worden binnen de wettelijke kaders afgestemd op
de Weesper context.

•

De bestuurscommissie van Weesp kan beschikken over een eigen
(buurt)budget.

•

De begroting 2022 van de gemeente Weesp zoals vastgesteld door
de gemeente Weesp wordt integraal overgenomen door de
gemeente Amsterdam

•

Het dagelijks bestuur van Weesp heeft een directe
samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam.

•

Weesp wordt tijdelijk een ‘stadsgebied’ en sluit nog niet aan bij een
stadsdeel.

De structuur zoals hierboven beschreven is een pilot. Na drie jaar zal deze
kritisch tegen het licht worden gehouden. De belangrijkste vraag daarbij is
of de nabijheid van bestuur in Weesp voldoende tot uiting is gekomen. De
uitkomsten van deze evaluatie zijn uitgangspunt voor de verdere integratie
van Weesp in het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.
Naast bovenstaande punten uit het akkoord zal het CDA zich in Weesp
stevig inzetten op de volgende onderwerpen:
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•

Bij woningbouw worden (naast sociale huurwoningen) vooral ook
betaalbare woningen in het middensegment gerealiseerd.

•

Geen hoogbouw tussen laagbouw: we gaan niet hoger bouwen dan
de huidige bouwhoogte.

•

Beleid ten aanzien van de binnenstad moet niet alleen gericht zijn
op consumenten maar ook op het leefbaar houden voor de
inwoners.

•

Bij gemeentelijke uitwerking van het domein zorg en welzijn moet er
veel ruimte blijven voor de kracht van de Weesper samenleving: de
inzet van vrijwilligers.

•

Weesper verenigingen blijven aandacht en steun krijgen bij het
beheer en onderhoud van hun accommodaties en hun activiteiten.
Zij vormen het cement van de Weesper samenleving.

•

Stoepen en fietspaden zijn goed onderhouden en veilig. Er zijn
voldoende routes waar Weespers kunnen lopen, rollen en fietsen
zonder hinderlijke obstakels zoals reclameborden, fietswrakken,
vuilcontainers en terrassen.

Meer informatie over de standpunten en kernwaarden van CDA Weesp
kunt u vinden op www.cda-weesp.nl.
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