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Het verkiezingsprogramma is opgesteld door leden, bestuur en fractie
van het CDA Weesp
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www.cda-weesp.nl
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@cdaweesp
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@cdaweesp

Reacties of vragen kunt u kwijt bij: fractie@cda-weesp.nl
We horen graag van u!
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Uitgangspunten CDA Weesp
Het CDA Weesp is ervan overtuigd dat ieder mens meetelt en op zijn of haar eigen manier kan
bijdragen aan onze samenleving. Wij staan voor een constructieve gemeenteraad waarin wij
samen met anderen werken aan een Weesp waarin voor iedereen - oud of jong, gezin of single
- ongeacht leeftijd, afkomst of religie, een plek is en waarin iedereen de kans heeft om mee te
doen. Samenleving betekent samen leven.
Vanuit deze basis wil het CDA de komende vier jaar dienstbaar zijn aan de Weesper
samenleving, dienstbaar aan u. Midden tussen u, blijven wij met elkaar in gesprek. Wat
beweegt u en wat raakt u? Waar geniet u van en wat zijn uw zorgen? Wat kunt u zelf oplossen
en waar kan het CDA als politieke partij u bij helpen?
Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang ons gedachtegoed inhoud
geven en die de basis vormen voor dit programma:
o

o

o

o

Publieke gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid
kan opbloeien. Met wetten en beleid behoort de overheid rechtvaardig sturing te geven
aan de samenleving. Daarin beschermt zij vooral de belangen van sociaal en economisch
zwakkeren.
Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Van de
sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. Solidariteit overstijgt grenzen,
zowel van de eigen sociale groep als van de eigen woonplaats. De overheid garandeert
de vloeren in de sociale zekerheid en doet een appèl op inwoners en maatschappelijke
organisaties (mee) te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen.
Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten
zich kunnen ontplooien. De overheid moet die verantwoordelijkheid van mensen en
organisaties erkennen en bevorderen en hun de ruimte en mogelijkheden geven om dat
waar te maken.
Rentmeesterschap: de mens moet zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving.
Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze aarde en van
al haar bewoners. De natuur is gegeven om ervan te genieten, van haar vruchten te leven,
maar ook om deze mogelijkheden intact te laten en door te geven aan toekomstige
generaties.

Het CDA ziet als kern van de samenleving dat mensen ergens bij willen horen. Maar de trend
in onze samenleving is anders. We trekken ons terug op onszelf. Dat helpt niet. We voelen
ons vaker onveilig. We missen respect op straat. We klagen over te veel regels in de zorg en
in het onderwijs. In de wijken is het risico dat er groepen inwoners zijn, zoals ouderen, die
vereenzamen omdat in het streven naar een bruisende stad, gericht op levendigheid, te weinig
naar hen wordt omgekeken. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het
oplossend vermogen van mensen en
organisaties zelf.
Het CDA wil een toekomst waarin er
ruimte is om aan onze gemeenschap te
bouwen. Met zorg en ondersteuning voor
Weespers die aan de kant staan en wij
zetten ons extra in om te voorkomen dat
er iemand aan de kant blijft staan.

#teamCDA
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De komende raadsperiode wil het CDA Weesp werken aan een Weesp dat wij met u
door kunnen geven naar de toekomst. Op een dienstbare, realistische en evenwichtige
wijze willen wij dit doen vanuit de volgende thema’s:

•

Waarden, traditie en bestuurlijk
realisme

•

Sterke samenleving

•

Familie en gezin

•

Zorg voor elkaar

•

Eerlijke economie

Foto: Miriam van Straten
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1. Waarden, traditie en bestuurlijk realisme
Waarden en traditie
Het CDA wil dat de Weesper identiteit behouden blijft met onze stad als herkenbare kern, maar
vooral als een blijvende en herkenbare samenleving na de fusie. Dit is voor ons het fundament
onder een nieuwe gezamenlijke toekomst. Een toekomst met alle Weespers en met onze
toekomstige fusiegemeente.
Het CDA vindt het belangrijk dat de geschiedenis van Weesp en de rol van Weesp in de
geschiedenis wordt doorgegeven aan de jongere generaties. Daarom steunen we het initiatief
dat alle schoolkinderen in Weesp minstens één
keer in hun schoolperiode betrokken blijven bij de
Nationale Herdenkingen. Een bezoek aan het
Museum Weesp hoort ook bij het overdragen van
de Weesper historie en het vergroten van het
historisch besef bij onze jeugd.
Vrijheid is een groot goed in Nederland. Maar
vrijheid betekent niet: zonder verantwoordelijkheid
of consequenties doen wat je wilt. Geen vrijheid
zonder verantwoordelijkheid, geen rechten zonder
plichten. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen
zich afvragen wat zij zelf kunnen doen voor onze
samenleving.

Foto: Miriam van Straten

Bestuurlijk realisme
Het CDA vindt dat goed bestuur betekent dat er wordt geluisterd naar de oprechte zorgen die
veel mensen hebben en een serieus antwoord wordt gegeven door bestuurders die Weesp
kennen en makkelijk benaderbaar zijn. Het CDA wil daarom meer betrokkenheid van
bestuurders bij de burgers en buurten in Weesp. Het stimuleren van wijkavonden en
buurtpanels helpt bij het horen van zorgen en zoeken naar oplossingen. Bestuurlijk realisme
betekent ook dat we het aantal fte’s aan wethouders willen terugbrengen naar 2,25 fte.
Zorgvuldigheid en nuances in besturen is belangrijk. Democratie is ook rekening houden met
inwoners die zich minder snel laten gelden en minder vaardig zijn in het uiten van hun ideeën
en belangen. Wij streven naar een stijl van besturen waarin we budgetten beheersen door
minder ambitieus te zijn op projecten, te sturen op investeringen en te kijken naar pragmatisch
onderhoud. Het CDA wil solide gemeentefinanciën, eerlijk en transparant:
▪
▪
▪
▪
▪

In samenwerking met de regio/provinciale instanties – upgraden, - ideeën opdoen,
- subsidies;
Transparantie voor financiële structuren;
Beheersing van budgetten en projecten door nuchter besturen
en sturing op investeringen en pragmatisch onderhoud;
Beperken van ambities in grootschalige openbare projecten;
draagvlak en draagkracht moeten in evenwicht zijn;
Na het besluit over de fusie moet de ambtelijke fusie zo snel en
effectief mogelijk worden doorgevoerd om financieel het meeste
rendement te halen;
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▪
▪

▪

Minder geld uit Den Haag is de realiteit. Eerst kijken naar oplossingen door middel
van keuzes in gemeentelijke uitgaven en zorgen dat de begroting sluitend is;
Geen waan-van-de-dag-budgetten, maar lange termijnvisie hebben en houden.
Geen enkele uitgave moet als vanzelfsprekend voor akkoord worden aangenomen.
Budgetten moeten jaarlijks met een frisse blik worden bezien in het licht van de
ontwikkelingen van dat moment. Juist in budgetten die er al jaren zijn kan herijking
kansen bieden. De herijking geeft inzicht, vraagt keuzes en dwingt tot sturing;
Uitgangspunt moet zijn dat nieuwe taken vanuit het Rijk worden bekostigd uit
bijbehorende Rijksbudgetten.

Evenals particuliere huishoudens en bedrijven kan ook een gemeente geen goed beleid
voeren als de daartoe benodigde financiën tekortschieten of zelfs ontbreken. Anderzijds kan
een gemeente niet onbeperkt de lasten voor haar burgers verzwaren. Het CDA wil de huidige
lastendruk bij gelijkblijvende taken alleen met een inflatiecorrectie aanpassen.
Een goed en gezond financieel beleid is onderdeel van een bredere, maatschappelijk
verantwoorde opstelling (MVO) van een gemeente. Bij het aangaan van contracten door de
gemeente moet naast het financiële aspect ook het MVO-beleid van de betreffende
leveranciers van goederen of diensten getoetst worden om na te gaan of er geen sprake is
van kinderarbeid, onderbetaalde arbeid, extreme werktijden of milieuvervuilende activiteiten.
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2. Een sterke samenleving
Sociale binding
Het maatschappelijk middenveld is een onmisbaar bindmiddel in onze samenleving. Het CDA
wil dat onderlinge netwerken worden gestimuleerd die organisaties voor cultuur, sport en zorg
sterk houden en sterker maken. We willen vrijwilligerswerk en –bestuur binnen verenigingen
stimuleren en ondersteunen, waarbij jong en oud wordt betrokken. Het CDA ziet de groeiende
groep ouderen als een kans voor het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties, het
onderwijs en de sociale cohesie in buurten. Laten we gebruik maken van hun kennis en
ervaring en die op waarde schatten.
Het CDA wil de maatschappelijke stage bevorderen om zo jonge mensen de
mogelijkheid te geven in aanraking te komen met beroepen buiten hun eigen
leefwereld en te laten ervaren hoe het is om deel te zijn van een groter
geheel. Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage bij verenigingen
invullen om zo al kennis te maken met het vrijwillig samenwerken en
besturen binnen verenigingsverband.
Sociale binding betekent aandacht voor het betrekken van iedere inwoner van Weesp. Het
CDA wil daarom de effectiviteit van de integratie activiteiten voor statushouders verder
verbeteren. In samenwerking met de verschillende maatschappelijke partners wil het CDA
onder meer het taal- en zwemonderwijs voor deze groep beter faciliteren.
In de aanloop naar een fusie wil het CDA aandacht voor heldere afspraken om de continuïteit
van Weesper organisaties en verenigingen na de fusie veilig te stellen. Sommige verenigingen
hebben een geschiedenis van 100 jaar en dit mag niet met een simpel harmonisatiebesluit zo
maar verdwijnen. Maatwerk is belangrijk!
Sport
Het CDA is voor het uitbreiden van de faciliteiten voor bestaande en nieuwe
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties bij verdere bebouwing
van de Weespersluis. De nieuwe bewoners van de Weespersluis zijn veelal
jonge gezinnen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Sport verbindt en bevordert een gezonde samenleving, daarom moet sport
voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Het CDA wil bijvoorbeeld de Weesper spelregels
voor het Jeugdsportfonds om het zwemdiploma A te kunnen halen vooral blijven hanteren.
Sport voor ouderen blijft belangrijk. Wij willen kleinschalige initiatieven om ouderen in
beweging te brengen en houden ondersteunen.
De activiteiten van de sportcoach moeten versterkt worden, omdat het laten bewegen van
jongeren en ouderen hiermee in Weesp wordt gestimuleerd.
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Cultuur
Het CDA wil ruimte voor kunst en cultuur en is voor het stimuleren van cultureel
ondernemerschap. Er moet balans zijn tussen exposeren, consumeren en leren. Het CDA
vindt het belangrijk dat er vooral een accent ligt op het zelf aanleren van
vaardigheden zoals muziek maken, tekenen, schilderen, dansen, etc. Het
CDA wil verder blijvend gebruik maken en extra bekendheid geven aan
bijvoorbeeld de diverse Jeugd- en Cultuurfondsen
Communicatie tussen gemeente en inwoners
Het CDA vindt heldere en open communicatie vanuit de gemeente naar de burgers van groot
belang, zowel digitaal als via meer traditionele media, zodat iedereen op zijn eigen manier de
belangrijke informatie kan verkrijgen. Laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid blijken
steeds breder in de samenleving voor te komen. Bij alle gemeentelijke communicatie moet hier
rekening mee gehouden worden.
Democratie vraagt om openheid. Berichten vanuit het gemeentebestuur moeten niet eerst de
media bereiken en dan pas de raad en/of betrokken inwoners. Het CDA wil hier extra aandacht
voor, zeker in de komende raadsperiode waarin duidelijke communicatie cruciaal is.
Op zijn beurt moet de raad op een transparante en open manier communiceren over
besluitvorming. Het CDA wil daarom een terugblik op commissie- en raadsvergaderingen in
het WeesperNieuws vanuit de raad introduceren. Burgers hebben recht op een toelichting
vanuit het bestuur.
Het CDA wil dat er een fysieke plaats blijft waar onze burgers terecht kunnen voor
dienstverlening, adviezen en gesprekken vanuit de ambtelijke en/of maatschappelijke
organisaties (eventueel gecombineerd met verzorgingshuis of bibliotheek.)
Toezicht en handhaving
Het CDA is voor het schrappen van (onnodige) regels maar voor het consequent handhaven
van de regels die overblijven. Daarom willen we meer BOA’s (buitengewoon
opsporingsambtenaren) voor gemeentelijk toezicht op en handhaving van de naleving van
lokale, begrijpelijke en invoelbare regels.
Landelijk krijgt de politie steeds meer andere prioriteiten, dus voor lokale veiligheid moeten
BOA’s en wijkagenten dit gaan compenseren. Wij willen een duidelijke plek waar de inwoners
van Weesp de BOA’s en wijkagenten ook fysiek kunnen treffen. Zeker als er een alternatief
voor het huidige politiebureau gezocht moet gaan worden door keuzes van de landelijke
Politie. Het laagdrempelig bereiken van BOA’s en wijkagenten, met hen in gesprek gaan of
hen vragen stellen kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld een vast spreekuur te
organiseren in de diverse buurtlocaties.
De landelijke trend van een lagere bezetting op kleine politiebureaus kan
Weesp niet tegenhouden. Het CDA is van mening dat goed anticiperen op
deze trend veel effectiever is voor de werkelijke en beleefde veiligheid in
Weesp. Moderne technische en communicatiemiddelen, zoals camera’s en
sensoren, op noodzakelijke plekken in Weesp kunnen daarbij een goed
hulpmiddel zijn.
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3. Familie en gezin
Veilig naar school
Schoolzones en schoolroutes zijn afgelopen periode regelmatig in het nieuws
geweest. Op straat moeten veilige routes zichtbaar worden. Het CDA wil zich
inzetten voor minder plannenmakers en meer stratenmakers.
Leefbaarheid en recreatie
De Weesper binnenstad is niet alleen voor toeristen en terrassen. Ook inwoners maken onze
binnenstad uniek. Het CDA vindt in dit geval dat overdaad schaadt, wij willen een balans
tussen het leven in en het bezoeken van Weesp.
Bij het onderhoud van stoepen, wegen en fietspaden moet meer rekening gehouden worden
in het ontwerp met multi-gebruik: ouderen naast sporters die hardlopen, skeeleren of
wielrennen, maar ook mensen met een kinderwagen of een visuele beperking.
Ook het groen en de pleintjes zijn belangrijk voor het bewegen. Of het nu
hinkelen, fietsen, voetballen of jeu de boules is, voor alle leeftijden wordt
buitenruimte belangrijker. Veiligheid is voor het CDA belangrijker dan
recreatie. Wij vinden dat de aanleg van een stadstrand met infrastructuur en
faciliteiten bij het nieuwe meertje in de Bloemendalerpolder/Weespersluis
van groot belang is. De Vecht is leuk, maar veel te gevaarlijk in combinatie
met het steeds drukkere vaarverkeer.
Het CDA wil ervoor zorgen dat er meer sportfaciliteiten komen in de openbare ruimte. Rondjes
via wandel- en fietspaden worden steeds belangrijker, omdat steeds meer Weespers
individueel fietsen, hardlopen of wandelen. Voorbeelden:






OV SAAL geeft ook kansen bij spoorbrug. Aanhangen van een voetpad
naast de brug maakt een ander rondje Weesp wandelen mogelijk.
Door het verlengde Aetsveldseweggetje te voorzien van schelpen o.i.d. kan
dit pad dwars door de polder veel beter als wandelpad gebruikt worden.
De ‘s Gravelandseweg en de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal moeten
met handhaving op foutparkeren, onderhoud en prioriteit
van het onderhoud veel meer als sportfaciliteit worden
gezien.
Meer bankjes voor rusten bij het wandelen. Niet alleen in
de binnenstad, maar ook in de andere wijken en rond
Weesp.

Terugdringen eenzaamheid ouderen
Het CDA vindt het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen erg belangrijk.
De gemeente biedt inwoners vanaf 75 jaar een huisbezoek aan om gezelschap te bieden en
te inventariseren waar men behoefte aan heeft (hulp, gezelschap, zorg). Het CDA wil dat de
gemeente hier geld voor blijft vrijmaken zodat deze ouderenadviseurs goed opgeleid kunnen
worden en zodat er voldoende adviseurs beschikbaar zijn. Weespers worden ouder, daarom
wil het CDA dat samen met de betrokken organisaties een vorm wordt ontwikkeld om door te
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gaan met het aanbieden van deze bezoeken op vaste momenten na het 75e levensjaar en
daarna een blijvende vinger aan de pols te houden.
Het CDA wil dat er aandacht komt voor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen bij
ontmoetingscentra voor ouderen. Het niet kunnen vinden van een parkeerplaats mag geen
drempel zijn om gezelschap op te zoeken. Ook de beschikbaarheid van toiletvoorzieningen is
vaak een factor die ouderen ervan weerhoudt de deur uit te gaan. Het CDA wil daarom een
openbaar toilet in Weesp, dat ook voor andere inwoners en bezoekers van onze stad zeer
welkom
is.
Daarnaast
wil
het
CDA
het
maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef bij horeca en detailhandel versterken. We willen
hen bewust maken van de positieve rol die ze hierbij kunnen hebben, zoals
het aanbrengen van extra bankjes in belangrijke looproutes zodat ouderen
in etappes van huis naar bijvoorbeeld winkel kunnen komen. Die voorziening
blijken veel ouderen ook als drempelverlagend te ervaren.
Het gebruik van digitale technologie is een belangrijk middel om ouderen meer te betrekken
bij de samenleving en hen te helpen om zelfstandig zaken te regelen. Het CDA wil dan ook
ouderen helpen om digitaal vaardig te worden en te blijven. Wij zien hier een rol voor
jongerenmaatjes die de ouderen wegwijs maken in de online en digitale wereld.
Wonen
In elke levensfase hebben mensen andere behoeftes en wensen als het gaat om wonen. Het
CDA streeft dan ook naar een evenwichtige woningmarkt, met oog voor balans tussen wonen
en groen:
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Het faciliteren van “oudere” Weespers om zelfstandig, comfortabel en ontzorgd te
blijven wonen. Gecombineerde woonvormen waarin jong en oud samenleven en
elkaar ondersteunen zijn hier een goed voorbeeld van, zoals bijvoorbeeld het
Meidoorneiland
Bij herbouw op de plaats van de Kostverlorenflat onderzoek naar
de mogelijkheid om daarbij ook een aantal levensloopbestendige
(senioren)woningen te realiseren;
Ruimte bieden aan experimenten in de regionale
huisvestingsverordening;
Het stimuleren van het bouwen van huurwoningen in het middensegment;
Streven naar de realisatie van 400 sociale koop- en huurwoningen in Weesp en
daarbij ook creëren van woningen voor jongeren, ouderen in verband met
doorstroom en jonge gezinnen. Focus op transformatie van kantoorruimte naar
woonruimte aan de Rijnkade/Amstellandlaan in de komende 10 jaar;
NIET bouwen op de laatste open plekjes in Weesp. Vandaar in ieder geval GEEN
bebouwing van:
 De open ruimte aan de rand van de wijk Aetsveld
 De open ruimte bij de Singelscholen naast de Rabobank
 Het Sinnigvelderplantsoen
 Het grasveld naast de moskee aan de Nijhoffstraat

10

Weesp in Balans – CDA Weesp verkiezingsprogramma 2018-2022

Het CDA wil aandacht houden voor voldoende starterswoningen, zodat jongeren op een goede
manier kunnen doorstromen naar de woningmarkt vanuit het ouderlijk huis en tegelijkertijd bij
hen in de buurt kunnen wonen. Het CDA wil dat er experimenten komen om
te bewerkstelligen dat juist voor langere termijn aangepaste regionale
afspraken over woningtoewijzing komen. Resultaat moet zijn dat langjarig
veel sociale huur en middenhuur naar jongeren onder de 35 jaar kan blijven
gaan.
Onderwijs
Het CDA wil goed onderwijs voor ieder kind met een transparant en evenwichtig
toelatingsbeleid, ook in het vervolgonderwijs. In overleg met de schoolbesturen
wil het CDA de mogelijkheden voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben
versterken, zodat zij dit zo veel mogelijk zonder reizen (dus in Weesp) kunnen
volgen. Daarnaast wil het CDA ook buiten school goede en betaalbare
opvangvoorzieningen in samenwerking met sport- en cultuurverenigingen.
Voorzieningen
Wij willen de bibliotheek als leer- en ontspanningsplek voor Weesp behouden, met een
differentiatie in abonnementsvormen, zodat ieder naar eigen budget gebruik kan maken van
de diensten van de bibliotheek.
Samen met jongeren (14-18) wil het CDA onderzoeken wat hun wensen
zijn voor recreatie- en ontmoetingsplek en welke mogelijkheden hiervoor
zijn. Het CDA gelooft in de kracht van de mensen zelf. Wij zijn dan ook van
mening dat de jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor
onderhoud.
Het CDA is voor invoering van een Weesper stadspas light waarmee men lokaal terecht kan
bij diverse culturele- en sport instellingen in Weesp, zoals de bibliotheek, verenigingen,
speeltuin Don Bosco en de City of Wesopa.
Armoedebestrijding
Een eerlijk en effectief armoedebeleid, met maatwerk en goede samenwerking met
professionals, gemeente en maatschappelijke organisaties. Dat is wat het CDA wil. Juist het
stapelen van kosten voor inwoners met een inkomen net boven het sociaal minimum heeft
onze aandacht. Weesp heeft behoorlijke regelingen en het CDA blijft zich sterk maken voor de
Weesper regels.
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4. Zorg voor elkaar
Zorg moet zo dicht bij de mensen als mogelijk worden georganiseerd vanuit
het maatschappelijk middenveld met Weesper menselijke maat. Respect
voor zorgverleners, betaald of vrijwillig en respect voor de privacy van
zorgvragers zijn hierbij van groot belang. Het CDA wil, naast wijkwethouders,
ook een portefeuillehouder vanuit het college voor senioren en de inclusief
agenda.
Samenwerking voor betere zorg
Een goede afstemming tussen betrokken partijen bevordert het welzijn van de cliënt.
Samenwerking tussen de (klein)kinderen van ouderen en andere mantelzorgers, medewerkers
van
woningcorporaties,
thuiszorg,
maatschappelijk
werk,
artsen,
politie en
verzorgingstehuizen is dan ook erg belangrijk. Hier horen ook de
welzijnsorganisaties bij, zoals de ouderenbonden, de Zonnebloem, Versa,
Vivium, Philadelphia, wijkverpleging, wijk- en buurtgroepen en hulp vanuit
de kerken. Op een hoger niveau wil het CDA het onderling contact tussen
de plaatselijke relevante maatschappelijke ouderen-, patiënten- en
cliëntenorganisaties bevorderen om een betere afstemming te bereiken.
Goede zorg dichtbij huis
Het Tergooi ziekenhuis streeft ernaar in 2018 een regiozorgcentrum te openen bij de
Nijverheidslaan, ten noorden van het station. De gezondheidszorg voor de nieuwe wijk krijgt
hiermee een impuls en ook de eerstelijnszorg voor bestaande Weesper wijken kan hierdoor
worden versterkt. Via de contacten in de gezondheidszorg en de regio Gooi en Vechtstreek
streeft het CDA naar goede beschikbaarheid van huisartsenzorg buiten kantoortijden.
Het CDA wil dat de gemeente subsidies gaat verstrekken voor het installeren
van domotica bij ouderen. Dit helpt hen om langer zelfstandig te wonen op
een prettige manier door middel van technische hulpmiddelen in de zorg.
Preventie
Het CDA wil meer focus op preventie, bijvoorbeeld valpreventie bij ouderen en een vast
laagdrempelig consultatie/adviesbureau voor senioren. Ook wil het CDA blijvende aandacht
voor preventie en het kunnen optreden bij een groeiende groep minder zelfredzame inwoners
bij brand en andere calamiteiten.
Uitbreiding aanvullend openbaar vervoer
Het CDA wil uitbreiding van aanvullend openbaar vervoer (WMO-taxi en Valys) voor een
bredere doelgroep. Verder willen we uitbreiding door bijvoorbeeld flex-taxi en service-bus
oplossingen om bereikbaarheid voor alle Weespers uit alle wijken te verbeteren. Zelfstandige
deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid worden dan versterkt.
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Het toezicht op de realisatie van de kwaliteitseisen en het niveau van consistente
serviceverlening voor elke gebruiker moet in een jaarlijkse monitor transparant worden
gepubliceerd.
Aandacht voor transformatieproces Sociaal Domein
De transitie van het Sociaal Domein heeft door grote inzet van professionals, maatschappelijke
organisaties en de ambtelijke organisatie in Weesp vorm gekregen. Het is nu zaak om
vervolgstappen te ontwikkelen door transformatie en niet te blijven hangen in bureaucratische
en geïnstitutionaliseerde werkwijzen. Dit vergt de komende jaren veel aandacht. Intensivering
van samenwerking in de regio zal hierbij helpen.
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5. Eerlijke economie
Werk en sociale zekerheid
Het CDA wil investeren in werk en het borgen van sociale zekerheid. Dit willen wij doen door:
▪

▪

▪

▪

Het blijven initiëren van een halfjaarlijks netwerkoverleg door de wethouder van alle
gemeentelijke, semi-gemeentelijke, en particuliere instellingen op het terrein van
sociale zekerheid over de plaatselijke lokale afstemming van werkzaamheden;
Prioriteit te geven aan het realiseren van een toegankelijke samenleving voor
iedereen door een inclusief agenda te formuleren en de uitvoering hiervan te
handhaven. Door jaarlijks te evalueren hoe ver we zijn kunnen we druk op de
uitvoering houden.
Het versterken van invloed door belangengroepen zoals ouderen, jongeren,
inwoners met een fysieke beperking, bijstandsgerechtigden, etc. We kunnen niet
allemaal jongeren-, ouderen- of gehandicaptenraden gaan oprichten. Het CDA
vindt wel dat Weesp in het kader van participatie 3.0 hier nieuwe vormen in moet
gaan vinden. Nu worden vooral belangengroepen met sterke communicatieve skills
gehoord, terwijl ieders stem telt.
Aandacht voor schuldhulpverlening en preventie van schulden. Uit
onderzoeken blijkt dat onder mensen vooral zorg is over
schuldhulpverlening in brede zin, waaronder preventie. Preventie
voorkomt veel menselijk en economisch leed.

Werken aan duurzaamheid
CDA wil duurzame ontwikkeling stimuleren door:
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Duurzaamheid als criterium mee te nemen bij het ontwikkelen en goedkeuren van
nieuwe plannen. Zo zou bijvoorbeeld bij verdere ontwikkeling van de
nieuwbouwwijken in Weesp het aardgasloos bouwen moeten worden bevorderd.
Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de stad: géén bebouwing op
plekken in de stad die nu nog groen zijn, zoals plantsoenen, vijvers en
speelplaatsen; geen verdere ‘inbreiding’;
Ecologische duurzaamheid te bevorderen (o.a. zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen, actie asbest vervangen door zonnepanelen);
Het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven voor duurzame
ontwikkeling op eigen terrein (particulier of (sport)vereniging), zoals zonnepanelen
en zonnepanelenparken of juist op daken van andere eigenaren.
Het vergroten van mogelijkheden voor particulieren en bedrijven voor het
aanbieden van gescheiden afval, zoveel mogelijk ondergronds;
Een gezamenlijke aanpak van zwerfvuil, invoering van een jaarlijkse
gemeentelijke straat-opruimdag in het tweede weekend van april.
Meer snelheid in het uitrollen van het VANG (Van Afval Naar Grondstof)
project van de GAD. De binnenstad mag niet meer wekelijks als
plaatselijke vuilnisbelt fungeren.
Het faciliteren van elektrisch verkeer, met meer oplaadpunten en aandacht voor fair
gebruik daarvan.
Gemeentelijke voertuigen en door gemeente ingehuurde bedrijven zo veel mogelijk
elektrisch te laten rijden.
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Mobiliteit
Het CDA wil de mobiliteit in Weesp verbeteren door:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Goede wegen en verbindingen:
- Snelle realisatie van ontsluiting Leeuwenveld naar de A1.
- Betere aansluiting Leeuwenveld en Aetsveld met de binnenstad, onder
meer door invoering van een 50 km-gebied op de provinciale weg tussen
Tong Ah tot de uitgang van Aetsveld-Oost.
- Goed onderhoud van wegen binnen èn buiten bebouwde kom
- Structurele verbetering van het onderhoud van de wegen in het
buitengebied, rekening houden met fysieke bereikbaarheid van agrarische
bedrijven
- Een structurele aanpak voor het sneeuwvrij houden, sociaal veiliger en
vooral onderhouden en verbeteren van stoepen en fietsroutes.
- Een brede en sociaal veilige tunnel tussen Leeuwenveld en het
Stationsplein is van groot belang.
- Om verbindingen naar school en winkels voor fietser verleidelijk
te houden blijft het plan voor een fietstunnel bij
Bloemendalerpoldersingel en Willem de Mérodestraat van
belang voor de verbindingen tussen de wijken in Weesp.
- OV SAAL is een groots project met veel impact voor Weesp,
maar bij uitwerking met een extra spoorbrug geeft dit ook kansen voor het
oude plan om een voetgangerspad aan te brengen.
Autobussen, vrachtauto’s en ander zwaar verkeer niet in woongebieden toe te
laten, om te beginnen in de binnenstad.
Goede bereikbaarheid met (openbaar) vervoer te bevorderen, inclusief
onderzoeken van verdere uitbreiding door bijvoorbeeld flex-taxi of service-bus
oplossingen. Ook de Weespersluis moet hierbij betrokken worden, naast Hogewey
en Aetsveld.
Het verder invoeren van LED-verlichting langs openbare wegen, met ‘slimme’
verlichting in buitengebied;
Meer aandacht voor de veiligheid van voetgangers, fietsers en ‘rollers’.
Het stimuleren van buurtschouwen samen met o.a. politie, gemeente, GAD,
groenvoorziening in de Weesper wijken om knelpunten zichtbaar te maken en aan
te pakken.

Balans tussen wonen en ondernemen
Het CDA is voor samenhang tussen ondernemen en leefbaarheid, in de buitengebieden, op
industrieterreinen en in de binnenstad.
In de buitengebieden door:
▪

Duidelijkheid te scheppen over wat mogelijkheden, wettelijke termijnen en
voorwaarden zijn in het buitengebied op het gebied van wonen en ondernemen.
Voldoende flexibiliteit in gemeentelijk ruimtelijk beleid om de dynamiek in de
hedendaagse agrarische sector te kunnen faciliteren. Rekening houden met
agrarische belangen en in gesprek met agrariërs beleid voor het buitengebied
opstellen en realiseren.
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▪

▪
▪

Het vinden van een goede balans tussen behoud van landschapskwaliteit en
schaalvergroting van de aanwezige agrarische bedrijven. Voldoende en
gedifferentieerde ruimte voor landbouw, de agrarische sector mag geen ruimtelijke
restpost zijn!
Huidige bedrijvigheid te koesteren, dit houdt het buitengebied levendig.
Blijvende aandacht voor digitale bereikbaarheid in het buitengebied.

Op industrieterrein Nijverheidslaan door:
▪

▪

▪

▪

Bewust te zijn van de drukte in het gebied: bedrijven met veel zwaar verkeer, het
regiozorgcentrum, de Karwei, het scheidingstation GAD, scheepswerven, een
trailerhelling en de bestaande woningen van Leeuwenveld naast de afwikkeling van
fietsverkeer op de rotonde maken dit gebied tot een hectische hotspot.
Ontwikkeling van een klein nautisch centrum bij de vrij toegankelijke trailerhelling,
in goed overleg met de huidige eigenaren en gebruikers van dit gebied, ter
versterking van de positie van Weesp als waterstad.
Inzet van gemeentelijk eigendom om via ruilverkaveling ook openbare ruimte
beschikbaar te krijgen, voor parkeren dichtbij de binnenstad en ruimte voor circus,
kermis en losse evenementen.
Een plan voor het opknappen van Landscroon te maken in relatie tot het onderhoud
en gebruik van Carspelhof. Wij willen op Landscroon geen crematorium. Het is
kunstmatig inpassen wat niet past en de gemeente is verantwoordelijk voor
ordening van de openbare ruimte.

Op de overige industrieterreinen dienen de procedures voor ruimtelijke ordening
en het beleid om vergunningen te verlenen beter afgestemd te worden op
ondernemers zodat er meer activiteiten en dus meer werkgelegenheid kan
ontstaan.
In de binnenstad door:
▪

▪
▪

▪

▪

Meer plek voor het stallen van fietsen bij drukbezochte plekken zoals winkels en
restaurants. Dichter bij winkels op Nieuwstad en Nieuwstraat (zo mogelijk
inpandig).
Het kwalitatief verbeteren van het verblijf van (boot)toeristen en het stimuleren van
(combi) activiteiten en faciliteiten gericht op langere verblijfsduur.
In het Centrumgebied aandacht te hebben voor inwoners en dus het beperken van
touringcars, zwaar verkeer en hoeveelheid horeca en terrassen. Toeristen moeten
zich aanpassen aan de schaal van Weesp, inwoners hoeven zich niet aan te
passen aan de schaal van toerisme.
Het toezicht op de tienduizenden euro’s van (door belasting te heffen) het nieuwe
ondernemersfonds is nog niet goed geregeld. Het CDA zal transparantie van de
aan te stellen bestuurders, belangen en afweging van prioriteiten extra aandacht
geven.
Stimuleren van samenwerking door de gemeente met particuliere initiatieven, zoals
organisatoren Koningsdag (Oranje Comité), Weesper Watersportdag, Sluis- en
Bruggenfeest en Korenfestival.
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▪

Herijken van de parkeerplannen op basis van nieuwe feiten en situaties. Aandacht
voor sociale functie bij verenigings- en publiekslocaties met veranderende
parkeermogelijkheid voor ouderen en minder mobiele Weespers.

Toerisme
Het CDA wil voorkomen dat toerisme en recreatie de enige economische motor worden voor
Weesp. Er moet blijvende aandacht zijn voor ontwikkeling andersoortige bedrijvigheid.
Inzet voor watertoerisme moet niet gericht zijn op het uitbreiden van ligplaatsen. Het CDA wil
bij de Oudegracht en de Hoogstraat de huidige uitstraling behouden. Ligplaatscapaciteit voor
watertoeristen om te overnachten is er voldoende. De trend in de watersport is minder bezit
van een boot, wél het gebruik van een boot. De successen van de Vuurlinie, verhuur van
sloepen en elektrische bootjes laten dit ook in Weesp zien. Watertoeristen die hier overnachten
moeten meer verleid worden om meer en langer in Weesp te blijven. Het upgraden in kwaliteit
van de sanitaire voorzieningen, rustige en schone aanlegplekken en een goede ondergrondse
vuilopvang zijn aandachtspunten.
•
•
•

Weesp is geen ‘Giethoorn aan de Vecht’.
Citymarketing en Citymanagement zijn economisch belangrijk maar dienen ook gericht
te zijn op leefbaarheid en het prettig wonen en leven in Weesp.
De reclamebelasting moet ook besteed worden aan verbetering van de infrastructuur,
het schoonhouden van het winkelgebied en aan ontwikkeltrajecten in de detailhandel
voor een divers winkelaanbod, dus niet alleen voor financiële steun van evenementen.
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Tenslotte:
De afgelopen jaren heeft de transitie van het Sociaal Domein veel tijd, energie en inspanning
gekost. Het CDA beseft dat vernieuwing in het transformatieproces ook van groot belang is.
Niet altijd even zichtbaar in de publiciteit maar wel heel belangrijk voor de leefwereld van
vele Weespers.
Een nieuwe decentralisatie golf komt op ons als gemeente af. De komst van de Omgevingswet,
hoewel uitgesteld, betekent veel voor lokale overheden. Niet alleen moet deFoto:
digitale
Miriam van Straten
beschikbaarheid van ruimtelijke informatie worden geregeld ook moet alle ruimtelijke
wetgeving in één wet worden geïntegreerd. Positief hiervan is dat in een strategisch document
het over meer aspecten zal gaan dan alleen ruimte en economie, ook gezondheid en andere
sociale thema’s worden opgenomen.
De Omgevingswet betekent voor Weesp dat de lokale overheid goed moet weten hoe ze haar
ruimte wilt ordenen. Het CDA wil dat er goed nagedacht wordt over hoe initiatieven te
kanaliseren in dit flexibele klimaat en hoe ruimtelijk naar de juiste locatie te begeleiden. Weesp
moet in de komende raadsperiode als gevolg van de in te voeren Omgevingswet een
omgevingsplan maken. Het CDA wenst daarin ook de regels voor cultureel erfgoed op te
nemen. Bij het verminderen van regels is van belang dat het lokaal bestuur vertrouwen aan
inwoners durft te geven, bereid is tot ‘loslaten’ en aansluiting zoekt bij maatschappelijke
initiatieven. Daarnaast is ook het bewaken van het “algemeen belang” voor ALLE Weespers
belangrijk. Ook hier gaat het om het zoeken naar een balans. Het blijft zoeken in het besturen
van Weesp naar dienstbaarheid, realisme en evenwichtigheid. Kortom: Weesp in Balans!
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De Fusie: een stem voor Gooise Meren
Sociale cohesie, sociale identiteit en sociale diversiteit.
Het CDA vindt de beste keus voor ons als Weespers om in de regio Gooi en Vechtstreek te
blijven. Voor het CDA is belangrijk hoe we de sterke samenhang tussen u als inwoners, het
stadsbestuur en alle samenwerkingsverbanden behouden en borgen en hoe de Weesper
leefgemeenschap met alle initiatieven, belangengroepen, verenigingen, buurten en vrijwilligers
invloed kan hebben en houden.
Het CDA heeft meer vertrouwen in een bestuurscultuur van meerdere woonkernen om voor
de lange termijn de identiteit van de Weesper samenleving te behouden.
Kwantiteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie, de hoogte van belastingen, de
lobbykracht en het kunnen financieren van projecten, etc. zijn ook belangrijk. Maar het CDA
vindt de kracht van de Weesper samenleving belangrijker dan de macht van grote getallen en
de schijn van (het grote) geld. Het gaat niet alleen om een goedkoper theaterkaartje of
goedkope zorgverzekering.
Weesp moet haar bestuurskracht vergroten. Maar dit moet niet gepaard gaan met onder meer
langere wachtlijsten voor huurhuizen, andere plaatsingsregels voor scholen en het
geldverslindend weglopen uit goed lopende regionale regelingen voor onderwijs, WMO en
andere zorg voor mensen.
Na een fusie wordt Weesp onderdeel van een nieuwe gemeente. Het is niet realistisch dat
Weesp een status aparte krijgt bij gemeentelijk beleid en verordeningen. Hooguit tijdelijke
overgangsmaatregelen. De inwonerssamenstelling van Amsterdam Zuidoost is natuurlijk heel
anders dan van Weesp, Muiden, Muiderberg of Naarden. Niet onlogisch als er in de Bijlmer
andere keuzes worden gemaakt en er geen Weesper prioriteiten worden gesteld.
Aandacht krijgen voor Weesper belangen als een minuscuul onderdeel van Amsterdam of als
een kwart van Gooise Meren is natuurlijk heel verschillend. Herkenbare en aan te spreken
raadsleden helpen daarbij. De mogelijkheid van directe beïnvloeding door inwoners en
maatschappelijke organisaties op gemeentelijk beleid en besluiten is een nog krachtiger
hulpmiddel. U weet ook dat veel beloftes en afspraken in de politiek vaak aangepast worden.
Het CDA vindt het belangrijk dat dit mede door Weespers bewaakt kan worden.
Bewaken en bijsturen via de Amsterdamse grootstedelijke bestuurscultuur wordt heel
afstandelijk. Het besturen van een gemeente met woonkernen, kleinschaligheid, dicht op de
ambtelijke organisatie en de stadsbestuurders is een andere mentaliteit. Weesp heeft als kern
binnen de Gooi en Vechtstreek meer mogelijkheden om de Weesper identiteit, de
eigenaardigheid en de eigengereidheid in stand te houden. Het CDA wil de stad Weesp met
deze waarden door geven aan volgende generaties. Deze keuze voor de Weesper toekomst
is niet alleen voor een paar jaar maar voor de komende tientallen jaren.
En ……we kunnen nooit meer terug! Dus: niet opgaan in Amsterdam maar samengaan met
Gooise Meren in een fusiegemeente met de kernen Muiden, Bussum, Naarden, en Weesp.

Kies NU, voor een stem later!
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