
PROGRAMMA-AKKOORD WEESP 2022-2026 
WE WILLEN MET U IN GESPREK!

PUNTEN VAN HET PROGRAMMA-AKKOORD
Dit zijn doelen van de bestuurscommissie voor de periode 2022-2026 waar 
de bestuurscommissie invloed op wil uitoefenen.

1. Het bestuur van stadsgebied Weesp is aanspreekbaar en aanwezig in de 
buurten en wijken

2. We zetten vol in op het behoud van de eigen identiteit en cultuur van 
Weesp en Driemond

3. We willen dat de buurten levendiger worden ook voor jongeren en meer 
met elkaar in verbinding staan

4. De openbare ruimte moet schoner en groener worden en het 
buitengebied aantrekkelijker voor wandelaars, fietsers en sporters

5. De energietransitie moet met vereende krachten in gang worden gezet, 
maar zonder windmolens in en rond het stadsgebied Weesp

6. Vanwege de groei van Weesp staan doorstroom en veiligheid met meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers voorop in de verkeersplannen

7. We willen het openbaar vervoer binnen stadsgebied Weesp en met de 
rest van Amsterdam versterken

8. We willen de sportclubs, verenigingen en hun vrijwilligers blijvend 
ondersteunen bij het opvangen van de groei van Weesp

9. We zetten ons volop in om voorzieningen als scholen, speeltuinen en 
kinderopvang tijdig te laten meegroeien met de bevolking van het 
stadsgebied

10. We willen de tekorten aan (betaalbare) woningen voor inwoners 
verkleinen

‘Beste Weesper en Driemonder,

Sinds dit jaar maakt stadsgebied Weesp deel uit van de gemeente 
Amsterdam. Op 16 maart heeft u hiertoe een bestuurscommissie 
gekozen waarvan wij trots deel uitmaken. De bestuurscommissie 
vervult een belangrijke taak voor Weesp en Driemond. Om die zo goed 
mogelijk uit te voeren hebben we een concept programma-akkoord 
opgesteld. Dat wordt pas definitief nadat wij erover in gesprek zijn 
gegaan met u. Wij hopen dat u een van de gespreksavonden bezoekt 
of online meedoet. Tot snel!’

Katinka Hilders-Van de Wetering, voorzitter dagelijks bestuur

De bestuurscommissie besluit over onderwerpen die de inwoners van 
Weesp en Driemond specifiek raken, zoals bijvoorbeeld de inrichting 
van de openbare ruimte of het verlenen van vergunningen en subsidies 
voor de sociale basis (zoals talentontwikkeling en schuldpreventie). 
De bestuurscommissie adviseert daarnaast het stadsbestuur van 
Amsterdam over stedelijk beleid. De commissie zet in op onderlinge 
samenwerking en wil graag een verlengstuk zijn van de stemmen van 
de inwoners van Weesp en Driemond. 

Op www.weesp-driemond.nl kunt het concept 
programma-akkoord lezen en er uw opmerkingen 
over achterlaten. Meld u hier aan voor een van de 
bijeenkomsten in juni.


