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WEESPERS AAN HET WOORD

VOORWOORD
De gemeenteraad van Weesp heeft geconcludeerd dat de gemeente in de toekomst
intensief moet gaan samenwerken met een andere gemeente. Gooise Meren en Amsterdam
liggen het meest voor de hand als samenwerkingspartners.
Om te weten hoe Weespers aankijken tegen de verschillende vormen van samenwerking en
de twee mogelijke samenwerkingspartners, heeft de gemeenteraad Tertium gevraagd
Toekomstgesprekken te organiseren waar inwoners hun inzichten konden delen. In maart,
april en mei hebben in totaal 15 bijeenkomsten plaatsgevonden op verschillende plekken in
Weesp.
Dit rapport vormt de weerslag van die gesprekken. Het laat zien hoe Weespers aankijken
tegen samenwerking of fusie, en welke kansen en zorgen ze zien als het gaat om
toenadering tot Amsterdam of Gooise Meren.
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UITKOMSTEN
De Toekomstgesprekken geven goed aan hoe verschillende Weespers aankijken tegen de
plannen van de gemeente voor samenwerking of fusie met Amsterdam of Gooise Meren. Ze
laten zien waar inwoners de grootste kansen zien, maar ook wat hun grootste zorgen zijn.
Dit rapport begint met een weergave van de onderwerpen waar in de gesprekken de meeste
aandacht voor is geweest. Bij elk onderwerp geven we aan of degenen die dit onderwerp
belangrijk vinden eerder neigen naar samenwerking met Amsterdam, Gooise Meren of geen
van beiden. Bovendien geven we aan welke vragen ze over dit onderwerp hebben aan de
twee potentiële samenwerkingspartners.
Daarna beschrijven we hoe Weespers aankijken tegen de verschillende vormen van
samenwerking, de manier waarop ze bij het verdere traject willen worden betrokken en wat
het algemene beeld is dat bestaat over de keuze Amsterdam of Gooise Meren.
De deelnemers aan de gesprekken geven aan dat zij het waarderen dat de gemeente zo
uitgebreid naar hun mening heeft gevraagd. Zij hopen ook in het vervolgtraject goed
geïnformeerd te worden en waar nodig geconsulteerd.
‘Ik vind het heel plezierig hoe jullie de burgers betrekken bij het beleid. Hartelijk dank voor de genomen moeite
en hopelijk volgen later wijze besluiten.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘Geweldig dat er aan de burgers wordt gevraagd wat wij er van vinden!’
Toekomstgesprek Vrouwen van Weesp
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1. DEMOCRATIE EN INVLOED
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Veel Weespers zijn bang dat verregaande samenwerking hoe dan ook negatieve gevolgen
heeft voor de afstand tussen burger en bestuur. Weespers hebben over het algemeen korte
lijnen met hun ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Die laagdrempelige
overlegstructuur mag niet verloren gaan, vinden ze. De vrees dat het bestuur op afstand
komt te staan is vooral groot bij de gemeente Amsterdam.
Ook hebben veel Weespers vragen over het democratische gehalte van de nieuwe
samenwerking. Bij een fusie met Amsterdam, kan het zo zijn dat de Weesper
vertegenwoordiging ‘homeopathisch verdunt’ en er geen raadslid uit Weesp meer overblijft.
Weesp wordt dan ‘opgeslokt’ of ‘ondergesneeuwd’, zo vrezen sommigen. In de
samenwerking met Gooise Meren zal meer gelijkwaardigheid zijn. Binnen Gooise Meren
krijgt Weesp een relatief grote stem, maar ook daar bestaat de kans dat de andere kernen
Weesp ‘overrulen’.
Deelnemers vrezen dat alle beslissingen over Weesp straks gemaakt worden door mensen
die Weesp niet kennen en niet weten wat er speelt. Zij vinden het belangrijk dat Weespers
een stem houden over de beslissingen over Weesp.
‘Amsterdam zal ons overvleugelen met die capsones.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘Hoeveel kans is er dat we een vertegenwoordiger in de Amsterdamse raad krijgen?’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Na een gemeentelijke fusie zal de politieke belangstelling afnemen. Mensen zullen ook minder gaan stemmen’
Toekomstgesprek Comité Zelfstandig Weesp
‘Kan een grote gemeente wel maatwerk leveren voor de specifieke situatie waar jij mee te maken hebt?’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht
‘De burgemeester, dat is echt een burgervader. Als je vastloopt in de bureaucratische molen, en iemand zegt
gewoon: kom langs, dan zoekt een medewerker het uit. Dat is democratie. Zonde als dat verdwijnt.’
Toekomstgesprek Vrouwen van Weesp
‘Bij samenwerking met Amsterdam zal Weesp als kleine bestuurlijke eenheid ondersneeuwen.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Als bestuurslid van een organisatie op cultureel gebied en erfgoed vraag ik mij af of de contacten met de
gemeente na een fusie, zo soepel kunnen blijven verlopen zoals nu. Op dit moment zijn er ́korte lijnen’ met het
college van B&W en met de ambtenaren. Dat mag absoluut niet verloren gaan.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Weespers hebben een bepaalde trots. Die willen geen bestuurders hebben die mijlenver weg zitten en die niet
weten wat er in Weesp speelt.’
Toekomstgesprek Weesp Marketing
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Democratie en invloed
Vragen van Weespers aan Amsterdam:
Hoe voorkomen we dat Weesp wordt ondergesneeuwd in een samenwerking? Hoe kan
Weesp ook in de toekomst haar eigen democratische vertegenwoordiging houden, zodat
beslissingen over Weesp door Weespers worden genomen?
Vragen van Weespers aan Gooise Meren:
Welke lokale beslissingen kunnen in Weesp genomen blijven worden? Hoe ziet de
democratische structuur van de samenwerking eruit?
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2. VOORZIENINGEN
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Weespers hebben de indruk dat de laatste jaren er eerder voorzieningen zijn verdwenen uit
Weesp, dan dat die er zijn bijgekomen. Dat gaat onder meer om buslijnen,
jongerenvoorzieningen en sportmogelijkheden. Zij vrezen dat de vergijzing ertoe zal leiden
dat er de komende jaren nog meer voorzieningen zullen sluiten. Inwoners kunnen niet goed
overzien wat de gevolgen van samenwerking of fusie zijn voor het behoud (of zelfs
uitbreiding) van het aantal voorzieningen.
Wat opvalt is dat de deelnemers bij samenwerking met Amsterdam kansen zien voor
behoud of zelfs uitbreiding van het aantal voorzieningen. De stad heeft veel goede
voorzieningen, met name op het gebied van cultuur, zorg en sport. Bovendien heeft de
gemeente een ruimhartig sociaal beleid. In dit verband wijzen sommige gespreksdeelnemers
naar de situatie in Driemond, dat als sinds de jaren zeventig bij Amsterdam hoort en dat
goede sportvoorzieningen en ouderenzorg kent.
Bij samenwerking met Gooise Meren zien de gespreksdeelnemers het voordeel van de al
langer bestaande samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, arbeid,
onderwijs en sociaal beleid. Tegelijkertijd bestaat de vrees dat Gooise Meren minder geld
beschikbaar heeft om cultuur- en sportvoorzieningen open te houden. Bovendien zou het
sociaal beleid in Gooise Meren niet zo ruimhartig zijn als in de Gemeente Amsterdam. Hierbij
wordt specifiek gewezen op de Stadspas, en de ondersteuning in de zorgkosten.
Deze volgende uitspraak vat het overheersende gevoel goed samen: ‘In de Gooi- en
Vechtstreek lopen al veel bestuurlijke lijnen in de zorg, het onderwijs, bij de brandweer. Als
we met Gooise Meren samenwerken kunnen we deze banden versterken. Amsterdam biedt
misschien meer kansen, maar dan moet je wel alles weer opnieuw ontdekken. Dat is niet per
se slecht maar je begint dan wel opnieuw.’
Ouderenzorg
‘Mijn moeder woont in Driemond, mijn schoonmoeder in Weesp. Allebei zijn ze hulpbehoevend. Als ik alleen
daarnaar kijk, dan zie ik dat in Amsterdam ouderenzorg beter geregeld is. Datzelfde geldt voor ouderenvervoer
en hulpmiddelen in huis. Dat vind ik toch wel belangrijk met de vergrijzing die eraan komt.’
Toekomstgesprek FC Weesp
‘Bij een grote gemeente horen ook goede voorzieningen. Ik geloof in die grote schaal.’
Toekomstgesprek Tafel van Weesp

Cultuur
‘Cultuurbeleid krijgt meer aandacht in Amsterdam dan in Gooise Meren.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘In Gooise Meren wordt ook nu al behoorlijk bezuinigd op de bibliotheek. Dat vind ik echt een zorg. Ik vind dat
belangrijk voor een gemeente.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
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Sociale voorzieningen
‘Amsterdam levert veel meer ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van huisvestiging, taalonderwijs,
zorgtaken, PGB en heeft meer gespecialiseerde kennis in huis.’
Toekomstgesprek Leeuwenveld
Sportvoorzieningen
‘Gevoelsmatig neig ik naar Gooise Meren, maar als ik kijk naar hoe het uitpakt dan zijn zaken in Amsterdam
beter geregeld. Kijk maar hoe goed Driemond het voor elkaar heeft. Voor zo’n dorpje hebben ze een mooi
clubhuis gekregen met sporthal. Dat is toch even neergezet, dat was ze zelfstandig nooit gelukt.’
Toekomstgesprek FC Weesp
‘Als je kijkt wat Gooise Meren doet voor Muiden dan is dat toch een stuk minder, die krijgen een tweedehands
strandpaviljoen dat ze zelf moeten opknappen en misschien een veld.’
Toekomstgesprek FC Weesp
‘De subsidies aan sportverenigingen en maatschappelijk organisaties zijn in Amsterdam hoger.’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld.
‘Onze watersport bedrijven we in Loosdrecht, niet in Amsterdam. Daar hebben we niks mee.’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht

Jongerenvoorzieningen
‘Er is niks in Weesp, in mijn tijd was hier alles. Wij hadden alles, maar nu is er helemaal niets voor jongeren.’
Toekomstgesprek FC Weesp
‘Weesp heeft bijna geen voorzieningen, en wat ze wel hebben is niet leuk voor jongeren. Amsterdam heeft veel
uitgaansgelegenheden en winkels.’
Toekomstgesprek Vechtstede College
‘Er moet iets komen voor jongeren, een clubhuis of beter nachtverbindingen naar Amsterdam.’
Toekomstgesprek FC Weesp
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Voorzieningen
Vragen van Weespers aan Amsterdam en Gooise Meren:
Welke voorzieningen kunnen in Weesp blijven bestaan op sociaal, cultureel en sportgebied?
Vragen specifiek aan Gooise Meren:
Denkt de gemeente voldoende financiële middelen te hebben om deze voorzieningen in
Weesp open te houden?
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3. IDENTITEIT
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Weespers voelen zich geen ‘Amsterdamse yuppen’, maar ook geen ‘Gooise kakkers’. Weesp
heeft een eigen karakter: het is ‘een no nonsense stad met een dorps karakter’ van ‘ons kent
ons.’ Je hebt Weespers die zich meer thuis voelen in Amsterdam, en Weespers die zich beter
thuis voelen in Gooise Meren. Een derde groep heeft geen duidelijke voorkeur. Hoe groot
deze groepen zijn, valt moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat de tegenstanders van
samenwerking met Amsterdam wat feller lijken in hun aversie dan de tegenstanders van
samenwerking met Gooise Meren.
De meeste gespreksdeelnemers zien in Gooise Meren de overeenkomsten met andere
‘vestingsteden met een vergelijkbaar cultuurhistorisch verleden’, een ‘groen en agrarisch
buitengebied’ en een ‘dorps karakter’. Voor het behoud van deze dorpse identiteit zou
samenwerking met Gooise Meren beter zijn.
‘Als dorpen samenwerken, kun je ook de dorpse cultuur behouden. In Gooise Meren zijn de kernen ook van
vergelijkbare omvang. Weesp wordt niet opgeslokt.’
Toekomstgesprek Leeuwenveld
‘Bij Gooise Meren weten ze beter hoe je het landelijk gebied moet behouden.’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht

Andere deelnemers vinden dat Weespers ‘Amsterdamser’ zijn. Ze wijzen daarbij ook op de
mislukte herindeling van een paar jaar geleden, toen met name Bussumers lieten weten niet
met Weesp te willen samenwerken. ‘Weesp is eigenlijk een plattelandsgemeente met
Amsterdamse brutaliteit’, vindt een deelnemer.
‘Weesp is de ongewenste bruid van Bussum en Naarden.’
Toekomstgesprek Hogeweij en Noord-West

Verlies van identiteit speelt meer bij samenwerking met Amsterdam. Een veel gehoorde
angst is dat de stad het buitengebied ‘zal volbouwen’, waardoor weinig groen overblijft, ‘het
dorpse karakter’ verloren gaat en er steeds meer stedelingen komen wonen. Anderen
nuanceren dit: Weesp heeft de afgelopen jaren immers zelf in het buitengebied gebouwd.
‘De bouwgrond die hier voorhanden is wordt binnen no-time vol getimmerd, Amsterdam zal zo snel mogelijk
bouwgrond claimen en haar eigen woningnood deporteren. Daar kun je vergif op innemen.’
Toekomstgesprek Leeuwenveld
‘Ik denk dat Amsterdam ook graag in Weesp wil bouwen, omdat ze de behoefte hebben aan nieuwbouw, dus
dat is een zorg. Dan blijft er weinig groen over. Er is al weinig, maar dan helemaal weinig.’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Hoe meer inwoners hoe anoniemer je wordt, de criminaliteit neemt alleen maar toe, mensen wonen in een
flatgebouw en hebben hun buren nog nooit gezien, dat wil je toch niet?’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht
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Identiteit
Vragen van Weespers aan Amsterdam:
Hoe kunnen we voorkomen dat Weesp een buitenwijk van Amsterdam wordt?
Vragen van Weespers aan Gooise Meren:
Is er nu wel draagvlak onder de bevolking om met Weesp samen te werken?
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4. WONEN
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Uit de Toekomstgesprekken blijkt dat Weespers zich zorgen maken over de toegankelijkheid
van de woningmarkt voor jongeren uit Weesp. Dit geldt zowel voor de koop- als de
huursector. Zij vrezen dat samenwerking met Amsterdam of Gooise Meren op dit vlak
nadelig zou kunnen uitpakken.
Amsterdam kent weliswaar een grote sociale huursector en een ruim aanbod, maar de
wachtlijsten zijn lang. Weespers vrezen dat de ‘eigen’ jongeren straks minder kans maken op
een woning in Weesp. Zij vinden dat woningen in Weesp eerst aangeboden zouden moeten
worden aan Weespers. Anders komen straks alleen Amsterdammers in aanmerking voor een
huurwoning in Weesp.
Bij Gooise Meren zien de deelnemers een ander probleem: het Gooi kent een veel minder
ontwikkelde sociale huursector. Zij vrezen dat Gooise Meren minder kansen biedt tot het
versterken van de betaalbare huurvoorraad.
De koopsector wordt minder vaak als problematisch genoemd. Huiseigenaren vermoeden
dat samenwerking met Amsterdam de waarde van hun woning positief beïnvloedt. Toch zien
anderen dat als mogelijk probleem voor hun kinderen die hun eerste woning nog moeten
aanschaffen.
‘Als je woningen ook ter beschikking stelt aan Amsterdammers, krijgen Weespers nog minder woningen.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘Ik vind het een grote zorg voor de Weesper jongeren dat als we bij Amsterdam zouden gaan ze niet meer aan
bod komen voor huurwoningen. Een hele grote groep valt dan buiten de boot omdat dan ook Amsterdamse
jongeren kunnen reageren.’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Mijn dochter moet nu al jaren wachten om een woning te krijgen, of ze moet naar Almere.’
Toekomstgesprek Hogeweij en Noord-West
‘Weesp doet nauwelijks aan woningbouw voor jongeren, ik weet niet hoe dat in Amsterdam en Gooise Meren is.
Maar het is heel belangrijk, de jeugd heeft de toekomst. Mijn zoon is 17 en wil straks ook ergens gaan wonen,
maar ik vrees dat hij hier in de buurt weinig betaalbaars gaat vinden.’
Toekomstgesprek FC Weesp
‘Bij Amsterdam stijgt de prijs van de huizen en dan wordt je vastgoed meer waard. Ik zie dat als een positieve
ontwikkeling.’
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie
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Wonen
Vragen van Weespers aan Amsterdam en Gooise Meren:
Hoe zorgen we dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor jongeren uit Weesp?
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5. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Volgens de deelnemers aan de Toekomstgesprekken biedt Amsterdam een aantal voordelen
voor de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft volgens hen een grote en
professionele ambtenarij, met veel gespecialiseerde kennis op het gebied van bijvoorbeeld
(jeugd)zorg, ouderenzorg arbeidsmarkt en sociaal beleid. Dit vertaalt zich in betere
mogelijkheden tot ondersteuning (zie ook 2. Voorzieningen).
‘Het ambtenarenapparaat in Weesp heeft weinig slagkracht. In Amsterdam zie ik meer ervaring en
professionaliteit.’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Ik denk dat Amsterdam behoorlijk wat expertise in huis heeft. Het is een grote gemeente met een groot
personeelsbestand. Ze kunnen zich specialiseren en hebben een stabiele organisatie.’
Toekomstgesprek Adviesraad Sociaal Domein
‘De expertise uit Amsterdam kunnen we best gebruiken als Weesp, zeker op het gebied van jeugd- en
gezondheidszorg, arbeid en economie. Daar biedt samenwerking veel mogelijkheden
Toekomstgesprek Vrouwen van Weesp

Gooise Meren is een nieuwe gemeente. Dat biedt Weesp weliswaar kansen om ‘mee te
pionieren’ en ‘het wiel uit te vinden’, maar heeft als nadeel dat onduidelijk blijft hoe sterk de
gemeentelijke organisatie straks wordt: is Gooise Meren met Weesp erbij wel groot genoeg?
Veel Weespers hebben bovendien begrepen dat de samenwerking tussen Bussum, Naarden
en Muiden niet optimaal verloopt.
Als je samenwerkt met Amsterdam moet je aansluiten bij wat er al bestaat. In Gooise Meren zitten ze nog aan
de tekentafel. Dat biedt wel kansen. Als je daarbij aanklampt heb je daar als Weesp zeggenschap over.
Tegelijkertijd is het ook een zorg: het kan ook misgaan.’
Toekomstgesprek Leeuwenveld
‘Het lijkt me zo weinig slagkracht die 4 dorpjes bij elkaar. Vergelijk dat met een grote broer Amsterdam die je
onder de vleugels neemt, dan heb je pas slagkracht.’
Toekomstgesprek Leeuwenveld
‘Het gaat helemaal niet goed in Muiden en Naarden. Ik hoor veel klachten.
Toekomstgesprek Comité Zelfstandig Weesp
‘In Het Gooi rijden ze een 4-wheel drive en als we daaraan meedoen worden wij straks het reservewiel.’
Toekomstgesprek Adviesraad Sociaal Domein
‘Onderdeel worden van Gooise Meren betekent dat je onderdeel wordt van een fusiegemeente die nu al heeft
aangetoond grote problemen te hebben. Je raakt van de regen in de drup.’
Toekomstgesprek Cultuursector
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Gemeentelijke organisatie
Vragen Weespers aan Gooise Meren
Heeft de nieuwe gemeente straks wel voldoende slagkracht? Of moeten we over een paar
jaar opnieuw gaan fuseren?
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6. LOBBYKRACHT
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Aansluitend bij het vorige thema, vermoeden veel deelnemers dat samenwerking met
Amsterdam ook kansen biedt voor Weesp om mee te doen in een sterke, geoliede
lobbymachine. Niet alleen heeft Amsterdam veel invloed in de metropoolregio, maar ook in
de landelijke politiek en zelfs internationaal. Dat biedt wellicht mogelijkheden om een aantal
zaken te regelen die nu niet lukken.
Opvallend is dat in verschillende toekomstgesprekken daarbij wordt gedacht aan het
verbeteren van de regionale openbaar vervoersverbindingen. Het terughalen van buslijn 49
naar Aetsveld en een nieuwe metroverbinding of nachtbus naar Amsterdam worden daarbij
het vaakst genoemd.

‘Bij Amsterdam heb je de kans dat je naar een soort stadsprovincie toe groeit. Als satellietstad Weesp kun je
dan beter je eigen kracht en eigenheid bevechten, terwijl je ook gebruik kan maken van kennis en expertise uit
de stad.’
Toekomstgesprek Adviesraad Sociaal Domein
‘Als kans bij Amsterdam zie ik dat we een luidere stem krijgen in contact met andere organisaties zoals
openbaar vervoersbedrijven en regionale samenwerkingsverbanden.’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Amsterdam als grote organisatie heeft vanuit het bestuur beter toegang tot andere overheden dan Gooise
Meren. Weesp staat voor grote infrastructurele opgaven, zoals bijvoorbeeld Weespersluis en de infrastructuur
rond het station. Op dat gebied heb je waarschijnlijk meer aan de capaciteiten van Amsterdam.’
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie

Lobbykracht
Vragen Weespers aan Gooise Meren en Amsterdam
Hoe worden de belangen van Weesp straks in de metropoolregio verdedigd?
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7. TOERISME
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Met Amsterdam kan Weesp meer profiteren van toerisme, denken veel Weespers.
Amsterdam heeft een overschot aan toeristen en bij samenwerking met Amsterdam zal een
groter deel daarvan naar Weesp kunnen komen. Dat leidt tot meer bedrijvigheid en
economische kansen voor Weesp. Het heeft ook positieve gevolgen voor behoud van het
winkelaanbod en het voorzieningenniveau.
‘Het toerisme vormt een bedreiging voor Amsterdam, maar dat is een kans voor Weesp.’
Toekomstgesprek Weesp Marketing
‘Amsterdam zal zorgen dat Weesp de eigen identiteit behoudt. Wij zijn het pareltje, een toevoeging waar
toeristen naartoe kunnen. Bij Naarden, Bussum en Muiden zijn we gewoon een van de vier.’
Toekomstgesprek Weesp Marketing
‘Samenwerking met Amsterdam kan interessant zijn voor het toerisme en de bedrijvigheid in Weesp. Bij Gooise
Meren liggen deze kansen er minder.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Een toename van toeristen is positief voor ons als winkeliers’.
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie

Een kleiner deel van de deelnemers vreest dat groei van toerisme ook overlast veroorzaakt.
Zij wijzen erop dat ook samenwerking met Gooise Meren de vrijetijdssector kan versterken.
In dat geval komt de nadruk waarschijnlijk meer te liggen op het versterken van groene
recreatie en de watersport.
‘In Gooise Meren hebben we bos, hei en een prachtige omgeving met voor elk wat wils.’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht
‘Binnen Gooise Meren kunnen we de uniekheid van de steden met hun groene omgeving benadrukken.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Het massatoerisme in Amsterdam is doorgeschoten. De vraag is of je er blij mee moet zijn.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘Amsterdam is overvol met toeristen. Straks komen ze allemaal naar Weesp, dat willen we niet!’
Toekomstgesprek Adviesraad Sociaal Domein

16

WEESPERS AAN HET WOORD

Toerisme
Vragen van Weespers aan Amsterdam:
Hoe denkt Amsterdam het toerisme naar Weesp te versterken zonder dat het overlast
veroorzaakt?
Vragen van Weespers aan Gooise Meren:
Hoe ziet Gooise Meren de kansen voor toerisme?

17

WEESPERS AAN HET WOORD

8. VEILIGHEID
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

De criminaliteitscijfers in Amsterdam liggen hoger dan in Weesp en Gooise Meren. Als de
samenwerking met Amsterdam leidt tot een gezamenlijk woningmarktbeleid en betere
openbaar vervoersverbindingen, zal Weesp ook meer te maken krijgen met grootstedelijke
problematiek, zo vrezen sommigen. Zij zijn bang dat daardoor meer Weespers slachtoffer
worden van criminaliteit.
Hoe dan ook vinden deelnemers dat de aanwezigheid van de politie in Weesp momenteel te
beperkt is. Zij vrezen dat samenwerking met een andere gemeente ertoe kan leiden dat
straks nog minder blauw op straat is te zien.
‘Ik vrees dat wij straks Bijlmer 2 worden. En als onderdeel van de stad hebben we persoonlijk meer kans om
slachtoffer van misdrijven te worden.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘De criminaliteit in Weesp komt nu al voor een deel uit Amsterdam. Ik ben actief in de buurtwacht. Ik wil weten
in hoeverre wij straks nog als buurtwacht kunnen optreden. Wordt er nog wel naar ons geluisterd als we gaan
samenwerken met Amsterdam? Stellen wij dan nog wel wat voor?’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld

Veiligheid
Vragen van Weespers aan Amsterdam en Gooise Meren:
Wat betekent een mogelijke samenwerking voor het veiligheidsbeleid en de zichtbaarheid
van de politie?
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9. AFSTAND NAAR DE LOKETTEN
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Een grotere fysieke afstand naar het gemeenteloket is vaak een van de eerste zaken die
deelnemers aan de gesprekken benoemen. Weespers willen het liefst dat de gemeentelijke
diensten op fietsafstand beschikbaar blijven. Daarbij noemen ze de sociale dienst, het
bevolkingsregister, medische voorzieningen en de aanvraag van vergunningen. Mensen
geven aan dat het voor sommige groepen (ouderen, armeren) lastig is om naar Gooise
Meren of Amsterdam te reizen.
‘De bereikbaarheid van de diensten loopt gevaar, hoe kan de burger aan zijn benodigde diensten komen?’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Moet ik straks naar Amsterdam of Bussum voor elk wissewasje?’
Toekomstgesprek Watersportvereniging De Vecht
‘Het zou schelen als de loketten in Weesp blijven. Voor sommige mensen is het lastig om naar andere plekken te
gaan. Mijn moeder wil lopend met de rollator naar het gemeentehuis om verhaal te doen. Als ze straks naar
Amsterdam had gemoeten dan was dat dramatisch geweest.’
Toekomstgesprek Vrouwen van Weesp

Afstand naar de loketten
Vragen Weespers aan Amsterdam en Gooise Meren:
Welke loketfuncties kunnen in Weesp behouden blijven?
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10. ECONOMIE
AMSTERDAM

GOOISE MEREN

Voor ondernemers in Weesp is het onderwerp economie van groot belang voor hun houding
ten opzichte van de mogelijke samenwerkingspartner. Zij geven aan nog onvoldoende
informatie te hebben om te bepalen welke samenwerkingsvariant, en met welke gemeente,
het beste is. Zij geven aan dat hun houding vooral gestoeld is op intuïtie.
Over het algemeen zien ondernemers Amsterdam als stad met een goed vestigingsklimaat.
Sommige deelnemers vermoeden dat samenwerking met Amsterdam de bedrijvigheid in
Weesp een positieve impuls kan geven. Voor bedrijven met een landelijke of internationale
uitstraling zou het zelfs van meerwaarde kunnen zijn om alleen al een ‘Amsterdams adres’ te
hebben.
Ook andere deelnemers aan de Toekomstgesprekken zien economische kansen bij
samenwerking met Amsterdam, met name op het gebied van werkgelegenheid en
arbeidsmarktbeleid. Dit onderwerp spreekt in het bijzonder de jongere generaties Weespers
aan. Zij willen graag dat er werkgelegenheid is in Weesp zodat zij er kunnen blijven wonen.
Ondernemers hopen dat Weesp met een nieuwe samenwerkingspartner een sterke lobby
kan inzetten voor verbetering van het stationsgebied en de verbindingen van Weesp met
Amsterdam. Daarvan verwachten zij dat Amsterdam dat waarschijnlijk iets eerder zal doen
dan Gooise Meren.
‘Qua werkgelegenheid kun je heel duidelijk stellen dat als er Amsterdam op je visitekaartje staat, dat je dan een
hele andere dynamiek krijgt in de zeer positieve zin van het woord.’
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie
‘Amsterdam is een mooier merk voor ondernemers om bij te horen.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Als kans bij Amsterdam denk ik dat er veel werkgelegenheid beschikbaar is.’
Toekomstgesprek Centrum en buitengebieden
‘We zijn bezig met wat voor baan we later willen en ook wat voor banen er beschikbaar zijn voor ons later als
we klaar zijn met studeren. Dan is het belangrijk dat er genoeg werkgelegenheid is. Vooral ook omdat wij de
toekomst zijn hebben we goede banen nodig.’
Toekomstgesprek Vechtstede College

Er zijn ook ondernemers die waarschuwen voor toenemende concurrentie uit Amsterdam.
Zij vragen zich af wat het beste voor je is als ondernemer: ‘de enige zijn’ in een kleine
gemeente of ‘een van de velen’ in een grote gemeente.
‘Ik ben liever een grote vis in een kleine vijver, dan een kleine vis in een grote vijver.’
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie
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Ondernemers hebben behoefte aan informatie over het vestigingsklimaat in Amsterdam en
Gooise Meren om een goede afweging te kunnen maken. Daarbij hebben zij de volgende
vragen: wat is de medewerking van de gemeentes aan nieuwe initiatieven? Wordt er veel of
weinig geïnvesteerd in ondernemingen? Hoe is de regeldruk, hoe hoog zijn de belastingen en
wat zijn de subsidiemogelijkheden in de verschillende gemeentes? Wat is het
aanbestedingsbeleid en het beleid om de leegstand terug te dringen? Hoe investeren de
gemeentes om het bedrijventerrein aantrekkelijker te maken?

Economie
Vragen Weespers aan Amsterdam en Gooise Meren:
Op welke manier kan samenwerking het vestigingsklimaat in Weesp positief beïnvloeden?
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SAMENWERKING OF FUSIE
Veruit het grootste deel van de deelnemers aan de Toekomstgesprekken ziet de noodzaak
voor ambtelijke samenwerking voor het goed blijven functioneren van de gemeentelijke
instellingen. Ook een ambtelijke fusie lijkt niet op veel weerstand te stuiten.
Een bestuurlijke fusie is op korte termijn voor veel Weespers echter nog een brug te ver. Een
aantal inwoners vraagt zich ook af of dat – ook op langere termijn - überhaupt nodig is.
Daarbij wordt er vaak ook kritiek geleverd op het fusiebeleid van de provincie. Een aantal
deelnemers vraagt zich af hoe een fusie past bij het streven van de overheid naar een
‘participatiesamenleving’ waarbij inwoners juist steeds meer invloed zouden moeten krijgen
op lokaal beleid.
De meeste deelnemers hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de verschillen tussen
ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie. Tegenstanders van fusie
halen het onderzoek van de universiteit Groningen aan, waaruit blijkt dat gefuseerde
gemeenten steevast meer geld moeten uitgeven om de schaalvergroting te realiseren.
‘Ambtelijke samenwerking is er al en dat gaat ook best. Waarom zou een bestuurlijke samenwerking
onvermijdelijk zijn? Welke logica zit daarachter? Dat is doemdenken. Slecht zien leidt toch ook niet altijd tot
blindheid of haaruitval tot kaalheid? Of schulden tot armoede?
Toekomstgesprek Comité Zelfstandig Weesp
Het is mij nog niet duidelijk of een gemeentelijke fusie wel strikt noodzakelijk is. In de zorg en het onderwijs is
een ontwikkeling geweest naar fusie en grootschaligheid. En nu komt men weer terug op deze aanpak. Ik vraag
mij af of bestuurlijk gezien niet hetzelfde traject doorlopen gaat worden, waarbij we dan over 10 tot 15 jaar tot
de conclusie komen dat kleinschaligheid zowel bestuurlijk gezien als voor de burger beter is.
Toekomstgesprek Cultuursector
De regeringspolitiek van Den Haag deugt niet. Het leidt ertoe dat het aantal gemeenten gaat afnemen. Mijn
voornaamste bezwaar tegen bestuurlijke fusie is dat de basis van de democratie wordt verzwakt: het contact
tussen burger en bestuur.’
Toekomstgesprek Comité Zelfstandig Weesp
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AMSTERDAM OF GOOISE MEREN
Onderstaande tabel geeft overzichtelijk weer wat de belangrijkste kansen en zorgen zijn die
Weespers zien bij samenwerking met Amsterdam en Gooise Meren.
Kansen Amsterdam
•
•
•
•
•

Professionele organisatie
Veel invloed in de regio
Goede voorzieningen
Veel werkgelegenheid
Meer toerisme

Zorgen Amsterdam
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand bestuur-burger
Ver reizen voor gemeente-loket
Weesp ondergesneeuwd
Weesp volgebouwd
Stijging prijs huur- en koopwoningen en
wachtlijst sociale huurwoningen
Criminaliteit
Overlast van toeristen
Grote-stedenmentaliteit

Kansen Gooise Meren
•
•
•
•
•

Mee-pionieren jonge gemeente
Groen agrarische buitengebied
Bestaande samenwerkingsverbanden
Relatief grote stem van Weesp
Gelijksoortige Vestingsteden

Zorgen Gooise Meren
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe gemeente
Ver reizen voor gemeente-loket
Het blijft een kleine gemeente
Risico op nieuwe fusie toekomst
Weinig sociale huurwoningen
Te weinig geld om alle voorzieningen open
te houden
Samenwerking in Gooise Meren verloopt
niet vlekkeloos

Weespers over Amsterdam
Samenwerking met Amsterdam biedt volgens Weespers kans om te profiteren van een
professionele organisatie met grote financiële slagkracht. Amsterdam heeft gespecialiseerde
expertise in huis op het gebied van onder meer (jeugd)zorg, arbeidsmarkt en sociaal beleid.
Samenwerking geeft Weesp een steviger positie binnen de metropoolregio. Amsterdam
biedt daarnaast kansen voor de culturele sector, sportfaciliteiten en voorzieningen voor
ouderen, jongeren en minima. Daarnaast biedt Amsterdam werkgelegenheid en kansen voor
bedrijven, zoals bijvoorbeeld de toerismesector.
Als grootste zorgen over samenwerking met Amsterdam noemen Weespers de zeggenschap
die ze houden in de nieuwe samenwerking. Hoeveel democratische macht hebben ze straks
nog? Weesp dreigt te worden ondergesneeuwd, of zelfs ‘opgeslokt’ door een uitdijende stad
en te veranderen in ‘een buitenwijkje’. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zouden
kunnen toenemen, evenals de criminaliteit en de overlast van toeristen. Tenslotte past de
grote-steden-mentaliteit van Amsterdam niet bij Weesp.
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Weespers over Gooise Meren
Samenwerking met Gooise Meren biedt volgens Weespers de kans om mee te pionieren in
een jonge gemeente. Daarnaast passen Muiden, Naarden en Bussum met hun groene
buitengebieden beter bij Weesp dan Amsterdam. Al langer bestaande
samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgebreid en versterkt, waarbij Weesp een
relatief grote stem houdt in de nieuwe combinatie. Tenslotte vinden veel Weespers dat hun
gemeente cultureel gezien beter past bij Gooise Meren dan bij Amsterdam.
De grootste zorgen over samenwerking met Gooise Meren betreffen vooral de vraag naar de
stabiliteit van de combinatie. Het risico bestaat bovendien dat er over een paar jaar opnieuw
gefuseerd zal moeten worden met nog meer gemeenten. Daarnaast maken Weespers zich
bij Gooise Meren wat meer zorgen over de vraag of de nieuwe gemeente voldoende
middelen heeft om alle voorzieningen open te kunnen houden. Tenslotte hebben veel
Weespers de indruk dat de samenwerking binnen Gooise Meren op dit moment soms
problematisch verloopt.
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BETROKKENHEID BIJ HET PROCES
De deelnemers aan de Toekomstgesprekken geven aan dat ze het waarderen dat de
gemeente hun mening heeft gevraagd. Ook in de toekomst zouden zij graag via verschillende
kanalen geïnformeerd willen blijven over de samenwerkingsplannen. Dat zou kunnen via een
e-mail nieuwsbrief of via berichten in het Weesper Nieuws.
Verschillende inwoners geven aan dat ze nog behoefte hebben aan een bepaald soort
informatie. Als de samenwerkingsgesprekken in een verder stadium zijn, zouden zij
bijvoorbeeld graag weten wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de optie Amsterdam en
de optie Gooise Meren. Ook zijn inwoners benieuwd naar de uitkomsten van de
samenwerkingsgesprekken.
Een groot deel van de deelnemers aan de toekomstgesprekken heeft zich opgegeven voor
het toekomstpanel. Zij hebben aangegeven dat de gemeente Weesp hen de komende
maanden mag benaderen om hun mening te vragen.
‘We weten niet wat Amsterdam en Gooise Meren te bieden hebben, en wat ze niet te bieden hebben. Dit willen
we weten!’
Toekomstgesprek Zuid en Aetsveld
‘Ik wil graag meer informatie over in welk stadium de gesprekken zijn. Ik weet niet of alle mensen in Weesp
weten dat we met twee gemeentes praten.’
Toekomstgesprek Versa Welzijn
‘Regelmatig een update via de krant wat de stand van zaken is en wat de uitkomsten van de gesprekken met
Amsterdam en Gooise Meren zijn.’
Toekomstgesprek Cultuursector
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ONDERZOEKSOPZET
In maart, april en mei 2017 heeft Tertium in samenwerking met de gemeente Weesp 15
Toekomstgesprekken georganiseerd. Vier van die gesprekken waren openbaar toegankelijk
en vonden plaats bij de verschillende buurtpanels. Tien gesprekken werden georganiseerd in
samenwerking met verschillende partnerorganisaties. Op die manier konden verschillende
doelgroepen worden bereikt. Een gesprek werd georganiseerd via een online enquête. Een
overzicht van de verschillende bijeenkomsten vindt u in onderstaand schema.
Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Adviesraad Sociaal Domein
Buurtpanel Centrum en buitengebieden
Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Buurtpanel Leeuwenveld
Vrouwen van Weesp
Vechtstede College
Weesp Marketing
Tafel van Weesp
Versa Welzijn
FC Weesp
Watersportvereniging De Vecht
Comité Zelfstandig Weesp
Cultuursector
Industrie Vereniging Weesp & Weesper
Detaillisten Organisatie

13 maart
20 maart
21 maart
28 maart
4 april
5 april
10 april
10 april
10 april
11 april
18 april
20 april
25 april
18 april (via online enquête)
9 mei

Format
Doel van de Toekomstgesprekken was om Weespers de mogelijkheid te geven zich actief uit
te spreken over de wensen, strijdpunten en prioriteiten die zij zien ten aanzien van de
mogelijke samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam. Bij elk gesprek was minimaal
een raadslid aanwezig als toehoorder. Na elk gesprek werd een kort verslag gepubliceerd op
de website van de gemeente Weesp. Om te zorgen dat de uitkomsten bruikbaar waren,
werd gekozen voor een vaste opbouw. Het programma bestond uit:
• Een kort welkom
• Een toelichting door een ambtenaar van de gemeente Weesp over de aanleiding en
laatste stand van zaken met betrekking tot de ambtelijke / bestuurlijke
samenwerking
• Een inventarisatie van de kansen en zorgen van de deelnemers
• Een verdiepende discussie over de belangrijkste thema’s
• De mogelijkheid om een bericht aan het gemeentebestuur te schrijven
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Deelnemers
In totaal hebben meer dan 250 Weespers deelgenomen aan de Toekomstgesprekken. De
opkomst verschilde per gesprek (tussen de 6 en 34). Belangrijker dan de opkomst is de
samenstelling van de groep. Bij de meerderheid van de openbare buurtpanels viel op dat de
groep 50-plussers oververtegenwoordigd was (met uitzondering van Buurtpanel
Leeuwenveld), terwijl de groepen tussen de 18 en 30 jaar minder goed werden bereikt. In de
besloten bijeenkomsten was de leeftijdsafspiegeling beter. De jongste groep werd
gesproken tijdens een bijeenkomst in het Vechtstede College (4 Havo). Ook zijn er op straat
gesprekken gevoerd om de groepen 20-30 en 30-40 nader te spreken.
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BRIEFKAARTEN AAN DE GEMEENTE WEESP

Aan het einde van elk Toekomstgesprek konden deelnemers nog een boodschap schrijven
aan hun gemeentebestuur. Veel van de opmerkingen zijn verwerkt in het rapport. Hieronder
geven we per toekomstgesprek de tekst van de belangrijkste briefkaarten weer.
Toekomstgesprek Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
‘Weesp presenteert zich als bruid, maar moet wel zelf zijn bruidsschat bepalen.
Behoud bestuurskracht!’
‘Weesp moet stad blijven! Betere busverbindingen met alle wijken, ook Aetsveld.’
‘Weesp is een prachtig stadje met veel charme omdat het zo klein is. Dit moet behouden blijven en niet te
grabbel worden gegooid aan Amsterdam.’
‘Democratie!’
‘Kleine afstand tussen bestuur en burger en behouden van kleinschaligheid.’
‘Ik wil heel graag dat het lieflijke van Weesp behouden blijft.’
‘Behouden van plaatselijke sociale en culturele voorzieningen.’
‘Ga voor de “meest” duurzame samenleving. Duurzaam op het gebied samenwerking en de ambities die
leiden geen Co2 uitstoot in 2050.’
‘Het dorpse karakter van Weesp moet behouden blijven!’
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Toekomstgesprek Adviesraad Sociaal Domein
‘Toegankelijkheid lokale voorzieningen.’
‘Behoud van eigenheid.’
‘Behoud van eigen regie.’
‘Leve de ontwikkeling van ons als Weesper-cultuur.’
‘Probeer “grensoverschrijdend” te denken zonder het belang van eigenheid van Weesp uit het oog te
verliezen.’
‘Het beste voor Weesp uit de bus halen.’
Toekomstgesprek Buurtpanel Centrum en buitengebieden
‘Het is heel plezierig hoe jullie de burgers betrekken bij het beleid. Dus hartelijk dank voor de genomen
moeite en hopelijk volgen later wijze besluiten.’
‘Praat mee!!! (gericht aan de jongeren van Weesp)’
‘Identiteit behoud van Weesp.’
Toekomstgesprek Buurtpanel Zuid en Aetsveld
‘Een eventuele administratieve fusie met Goose Meren en beslist niet met Amsterdam.’
‘U heeft de verantwoordelijkheid voor onze mooie stad, wees wijs daar in.’
‘Verkoop de ziel van Weesp niet te snel aan de hoogste bieder. Weeg de belangen heel goed af.’
‘Gemeente, neem je eigen verantwoordelijkheid.’
‘Let op annexatie door Amsterdam. Voorkeur ambtelijke samenwerking, geen fusie. Zoek een partner met
de expertise die Weesp ontbeert, zoek geen partner die Weesp wil annexeren, zoek expertise op gebieden
waar Weesp zwak in is.’
‘Geen referendum.’
‘Laat de identiteit van Weesp behouden blijven. Een stad voor iedereen jong en oud, rijk en arm!’
‘Weesp moet zich niet als calimero gedragen richting Amsterdam.’
Toekomstgesprek Vrouwen van Weesp
‘Weesp moet zelfstandig blijven.’
‘Uit vergelijkbaar onderzoek in gemeentes nagaan wat de gevolgen van fusies zijn (politiek, sociaal,
maatschappelijk).’
‘Geweldig dat er aan de burgers wordt gevraagd wat wij er van vinden!’
‘Dank u wel voor de goede uitleg.’
Toekomstgesprek Vechtstede College
‘Ik ben zeer blij dat ik in Weesp naar school kan gaan!’
‘Beste meneer de burgemeester, Ik ben zelf geïnteresseerd in politiek en zou ondanks dat ik nog geen 18 ben
graag een rol spelen. Kan dit?’
Toekomstgesprek Weesp Marketing
‘Emotionele binding waar voelt de Weesper zich het meest thuis? Meer binding met Amsterdam.’
‘Welke fusie gemeenten zijn succesvol in de Randstad-regio?’
‘Welke gemeente wil Weesp het liefst hebben.’
‘Voorkeur Amsterdam. Weesp is een parel voor Amsterdam.’
Toekomstgesprek Tafel van Weesp
‘Er moet een referendum plaatsvinden. Burger moet zich hierover kunnen uitspreken op basis van goede
feitelijke informatie over beide keuzes en in welke vorm (samenwerking/ambtelijke fusie etc.).’
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Toekomstgesprek FC Weesp
‘Ook aandacht voor overgang naar nieuwe situatie: hoe draag je Weesp over als het zo ver komt. Zorgen
dat mogelijke pijnpunten na een fusie al voor de fusie “geregeld” zijn.’
Toekomstgesprek Comité Zelfstandig Weesp
‘Als Weesp fuseert, dan verdwijnt Weesp op termijn.’
‘De gemeente Weesp is vertegenwoordiger van de Weespers en ze moeten luisteren naar de Weespers en
niet naar Haarlem of Den Haag.’
Toekomstgesprek Cultuursector
‘Ik vind het tot dusver goed verlopen.’
‘Als deelnemer aan ‘Democratic Challenge/Code Oranje’ valt het me op dat er overal in het land initiatieven
ontstaan op het gebied van bestuurlijke en democratische innovatie. Het lijkt me zinvol om in de komende
periode gebruik te maken van de ervaringen en resultaten. Het bovenstaande model is niet alleen voor
Weesp aan de orde. Ik kan me voorstellen dat hetzelfde model evenzeer kan gelden voor de overige kernen
van Gooise Meren. Dit organisatiemodel heb ik inmiddels besproken met een fractievoorzitter van Gooise
Meren om het te toetsen aan hun belangen. Door de splitsing in domeinen kan elke kern zijn eigen vorm
ontwikkelen binnen een gemeenschappelijke bestuurlijke structuur. Dit maakt het mogelijk om binnen een
groter bestuurlijk verband maximale eigen identiteit per kern te bewaren. De ervaring leert dat in het
verouderde fusiemodel conflicten ontstaan door vermenging van partijbelangen en belangen van kernen.
Door de splitsing van de drie domeinen: bestuurlijk domein, burgerdomein en maatschappelijk domein
kunnen die conflicten voorkomen worden. Het bestuurlijk domein beslist alleen over ‘kern-neutrale’ zaken.
De budgetten voor ontwikkeling en onderhoud van het burgerdomein en het maatschappelijk domein
worden naar rato aan de kernen toegewezen. Het burgerdomein kan per kern optimaal worden ingevuld
door verdere ontwikkeling van de buurtpanels met eigen budgetten en overlegvormen.’
‘Ik hoop dat de huidige bestuurders niet te veel kijken naar de voordelen van Amsterdam op korte termijn.
Het gaat immers om de langere termijn en niet uitsluitend om een mooi rapport dat een grote stad heel
goed kan maken met veel plannen en halve toezeggingen.’
Toekomstgesprek Industrie Vereniging Weesp en Weesper Detaillisten Organisatie
‘Nog een paar keer met een Weesper denktank praten.’
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