Verslag buurtpanel Centrum en de Buitengebieden
op 21 maart 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Peter Eijking (wethouder gemeente Weesp)
o Jan Schouten (wijkagent)
o Wilma Smit (jeugdagent)
o Jeannette Disseldorp (communicatie-adviseur gemeente Weesp)
o Gerben Langerak (beleidsadviseur, projectleider, gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Bureau Tertium, 2 personen
Aanwezig uit de wijken Centrum en de Buitengebieden: ca. 30 personen, alsmede een vijftal
raads- en commissieleden.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Hoewel het buurtpanel er is voor inspraak, ideeën en suggesties ter verbetering van de
leefomgeving in de eigen woonwijk, staat een groot deel van de avond in het teken staan van
het gesprek over de bestuurlijke toekomst van geheel Weesp.
Maar allereerst geeft Alexander de aanwezigen de ruimte voor lokale zaken over de eigen
buurt.
De aanwezigen zijn het er over eens dat er veel te zwaar verkeer door de binnenstad gaat.
Maar ook de Dammerweg is een race baan geworden, nu deze geasfalteerd is. Op de Lage
Klompweg gaan in twee dagen tijd 100 auto’s langs die daar niet mogen rijden
(sluipverkeer).
De heer Vermeulen heeft twee weken geleden een brief aan de voorzitter gestuurd waarin hij
vraagt om vanavond terugkoppeling te krijgen op een aantal punten uit het vorige buurtpanel.
Deze brief is onbekend. Elles zal nagaan waar deze gebleven is.
Tussen Aetsveld en de brug over de Vecht mag momenteel wegens werkzaamheden 50 km
per uur gereden worden. Kan dat niet zo blijven? De wethouder zegt dat dit een bevoegdheid
van de Provincie is. Deze wil de snelheid zeker terugbrengen naar 80 km vanwege de
doorstroming. Snelheidscontroles door de politie moet een gemeente in het voorafgaande
jaar al aanvragen. Dat zou niet zo’n grote investering zijn en helpt echt!
Men vindt wel dat de zg. ‘smiley’, die de snelheid aangeeft die je rijdt, helpt. Is het mogelijk
een tweede aan te schaffen, zodat hij er vaker staat?
De heer Stuhlemeijer zegt dat het een chaos wordt als de kruising bij Driemond drie
maanden dicht gaat. Weesp is daarover nog in gesprek met de Provincie.
De heer Vermeulen zegt dat alles door de binnenstad gaat, shovels, vrachtwagens met
opleggers, etc. In andere binnensteden wordt dergelijk verkeer om de binnenstad heen
geleid. Er worden al 11 jaar politiecontroles beloofd, maar dat blijkt al jaren een leugen. Er is
schade aan de huizen.
Een bewoner van de Kerkstraat zegt dat soms het kalk van de muren valt bij het langsrijden
van zwaar verkeer.
De heer de la Rive Box zegt dat er op marktdagen verkeer van de verkeerde kant de
Oudegracht op rijdt, omdat er een verkeersbord onduidelijk staat. Kan deze een kwartslag
gedraaid worden? Deze vraag wordt op de voortgangslijst geplaatst.
Aansluitend geeft de voorzitter het woord aan de heer Michiel Hulshof van bureau Tertium.
Bureau Tertium is door de gemeente Weesp ingehuurd om een 15-tal gesprekken met

inwoners van Weesp aan te gaan over de toekomst van Weesp. Er is een notulist aanwezig
die alle opmerkingen en informatie van deze avond nauwkeuring opslaat en verwerkt.
De heer Gerben Langerak van de gemeente Weesp geeft een korte inleiding met
inhoudelijke informatie over de aanleiding en de huidige stand van zaken van het project
Toekomstvisie.
Weesp moet in de toekomst een samenwerking aangaan met een andere gemeente wegens
(te) zware taken binnen het ambtelijk apparaat, de zorg en het fysieke domein.
De heer Langerak geeft een uiteenzetting van het tijdspad hoe de besluitvorming de
komende maanden eruit zal zien.
Vervolgens wordt er onder leiding van Michiel in groepjes gediscussieerd aan de hand van
de hand-outs die van te voren zijn uitgedeeld.
De aanwezigen worden verdeeld in groepen van ca 6 personen en worden verzocht de
volgende items op de hand-outs te bediscussiëren en in te vullen.
- Als eerste wordt gevraagd naar de kansen en de zorgen bij een samenwerking of
fusie met respectievelijk Amsterdam of Gooise Meren. Dit wordt per persoon op de
hand-out opgeschreven en per groep op grote vellen. Aansluitend volgt een korte
mondeling terugkoppeling per groep.
- Als tweede wordt de aanwezigen gevraagd om strijdpunten op te schrijven;
onderwerpen en zaken, die men belangrijk genoeg vindt om duidelijk stelling over te
nemen tijdens de onderhandelingen met Gooise Meren en/of Amsterdam.
- Als laatste worden de deelnemers verzocht om associaties: steekwoorden die kort de
gevoelens omschrijven die óf Gooise Meren óf Amsterdam oproepen.
- Achterop de hand-out zit verder nog een postcard, die verzonden kan worden naar
het college van B&W waarop ieder vrij is om zijn eigen tekst of opmerkingen op te
vermelden.
Michiel dankt de aanwezigen voor hun input. Er gaat een lijst rond waarop de aanwezigen
deelnemers hun naam en e-mailadres kunnen vermelden om zich aan te melden voor het
Toekomstpanel. Ze kunnen aangeven of ze in het vervolgtraject benaderd willen worden
voor het invullen van een vragenlijst en/of voor gespreksbijeenkomsten. Alle hand-outs
zullen worden verwerkt en alle informatie van deze avond zal worden meegenomen in het
advies van het college van B&W.
Michiel geeft vervolgens het woord weer terug aan de voorzitter.
Omdat het een buurtpanel is met inspraak over alles wat met de wijk te maken heeft, geeft
de voorzitter de aanwezigen nogmaals het woord en vraagt of er nog onderwerpen zijn, die
men wil bespreken. De sessie over de toekomstvisie heeft echter al een groot deel van de
avond opgeslokt deze keer.
De brief van de heer Vermeulen is inmiddels gevonden en abusievelijk ingeboekt op een
verkeerde afdeling. De brief zal met voorrang worden behandeld en alsnog binnen twee
weken worden beantwoord. De antwoorden zullen ook worden opgenomen op de
voortgangslijst.
De heer Stuhlemeijer noemt de bestrating op de Nieuwstraat zorgelijk. Fietswielen passen
inmiddels makkelijk tussen de klinkers. Moet echt aangepast worden.
De heer Boom mist vooral jongeren op deze avond. Alexander antwoordt dat er wordt
gewerkt aan een FB-community voor jongeren van Weesp.
De heer Boom bedoelt ook jonge mensen met gezinnen. Met kleine kinderen is half acht een
onmogelijke tijd in de avond.
Aangezien er verder geen opmerkingen meer zijn en geen onderwerpen worden
aangedragen sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt de aanwezigen hartelijk voor hun
komst.

Het volgende buurtpanel Centrum en de Buitengebieden zal worden
gehouden in het najaar van 2017.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

