Eerste fusiekrant: bewaareditie met informatie over de fusie van Weesp met Amsterdam

We gaan samen verder

“Weesp en Amsterdam:
twee steden,
één gemeente!”
Weesp wordt gemeente Amsterdam
Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam kent dan zeven stadsdelen en het stadsgebied
Weesp, waar Driemond onderdeel van wordt.
“Wij kijken uit
naar de komst
van Weesp naar
Amsterdam volgend
jaar en ontvangen
Weespers met
open armen. Het
is een cadeau voor
Amsterdam.”

De manier waarop Weesp wordt bestuurd,
gaat dus veranderen. Stadsgebied Weesp
krijgt een eigen bestuurscommissie die
beslissingen neemt over thema’s die de leefomgeving van Weesp en Driemond direct
raken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart 2022 kunt u dan ook stemmen voor
de gemeenteraad van Amsterdam én voor de
bestuurscommissie van stadsgebied Weesp.

“De gemeente
Weesp gaat samen
met Amsterdam,
maar de stad Weesp
blijft in al zijn glorie
bestaan. Vanaf
maart 2022 geldt
voor Weesp
en Amsterdam:
twee steden,
één gemeente!”

Waarover beslist de bestuurscommissie van
stadsgebied Weesp? Denk aan de inrichting
van de openbare ruimte en parken en het
verlenen van horeca- en terrasvergunningen.
Het college van burgemeester en wethouders
van Amsterdam draagt deze taken en bevoegd
heden over aan de bestuurscommissie.
Daarnaast adviseert de bestuurscommissie
Weesp het college van B en W en de gemeente
raad bij nieuw beleid en besluiten met een
lokaal belang.

U, bewoner van Weesp of Driemond,
kiest met elkaar de elf leden van de bestuurs
commissie Weesp. De bestuurscommissie
kiest uit hun midden een dagelijks bestuur
van drie leden.
Door op 16 maart 2022 uw stem uit te brengen
voor de bestuurscommissie, kunt u dus
invloed uitoefenen op uw leefomgeving.
U kunt zich ook verkiesbaar stellen voor
de bestuurscommissie. Aanmelden kan tot
en met 20 december.
Weesp blijft dus gewoon Weesp, maar hoort
straks wel bij de gemeente Amsterdam.

Meer weten?
Op amsterdam.nl/verkiezingen leest u
hoe u zich verkiesbaar kunt stellen voor
de bestuurscommissie en wat de belang
rijke data zijn voor de verkiezingen in
2022. Heeft u vragen over de bestuurs
commissie Weesp en de verkiezingen?
Stuur een mail naar: v erkiezingen.
weesp@amsterdam.nl.

Waarom deze
f usiekrant?
De gemeenten Weesp en Amsterdam
vinden het belangrijk dat u op de
hoogte bent van wat er straks
allemaal wel en niet voor u verandert.
Dat is de reden dat u deze eerste
fusiekrant ontvangt. U ontvangt
een tweede fusiekrant in het eerste
kwartaal van 2022.
Sommige dingen worden straks anders
voor u. En gelukkig blijven ook veel
dingen hetzelfde. We begrijpen dat het
best even wennen kan zijn. Met deze
krant willen wij u zo goed mogelijk
informeren. We beantwoorden ook
alvast een aantal vragen waarvan we
weten dat ze spelen. Deze vragen en
antwoorden vindt u op de midden
pagina’s van deze krant.
Omdat de ruimte in deze krant beperkt
is, hebben we ook een website met
daarop de meest actuele informatie
over de fusie van Weesp met Amsterdam
en een uitgebreidere toelichting op
sommige onderwerpen die in deze
krant genoemd zijn. Kijk daarvoor op
weesp.amsterdam.nl. Heeft u naar
aanleiding van deze krant vragen of
mist u onderwerpen die zeker in de
tweede fusiekrant moeten?
Stuur een e-mail naar
weespamsterdam@amsterdam.nl.

Antwoord op de
meest gestelde
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Antwoorden

Driemond maakt vanaf 24 maart 2022 deel uit van het stadsgebied Weesp.
Dit is momenteel nog stadsdeel Zuidoost. Voor bewoners van Driemond geldt dat er
na 24 maart eigenlijk niets verandert voor wat betreft de gemeentelijke regelgevingen.
Dat komt omdat Driemond nu al onderdeel is van de gemeente Amsterdam.

Antwoord op meest gestelde vragen
Regelmatig krijgen wij vragen over wat er straks allemaal verandert. Daarom deze 
vraag- en antwoordpagina waarin wij u antwoord geven op de meestgestelde vragen.
Dit lijstje is uiteraard niet volledig. U vindt al deze informatie ook via onze website
weesp.amsterdam.nl onder het kopje ‘vragen en antwoorden’. Mocht u na het lezen vragen
hebben over onderwerpen die hier niet tussen staan, stel ze ons dan gerust. Dat kan door
een e-mail te sturen naar: weespamsterdam@amsterdam.nl.

Jeugdhulp
Vraag: “Hoe ontvangt mijn kind straks jeugdhulp?”

Wonen
Vraag: “Verandert mijn inschrijving bij Woningnet Gooi en Vechtstreek?”
Antwoord: Voor alle Weespers geldt: op 1 januari 2023 gaat
uw inschrijving bij Woningnet Gooi en Vechtstreek over naar
Woningnet Amsterdam. U behoudt uw zoekwaarde. De positie
van Weespers wordt gewaarborgd: u krijgt in de periode van
1 januari 2023 tot 1 januari 2031 voorrang bij 60 procent van de
woningen in Weesp. Hier wordt in het najaar van 2022 door de
nieuwe gemeenteraad officieel over besloten.
Of er voor u al iets verandert vanaf 24 maart 2022, hangt helemaal af van
uw situatie. Omdat er veel verschillende situaties zijn, kunt u ze binnenkort
teruglezen via de website.

Stadskantoor
Vraag: “Kan ik voor een nieuw paspoort of rijbewijs nog steeds
terecht bij het Stadskantoor?”
Antwoord: Weespers die een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
willen aanvragen of verlengen kunnen hiervoor ook na de fusie
terecht bij het Stadskantoor (Nieuwstraat 70a in Weesp). Het
Stadskantoor wordt het achtste Stadsloket binnen de gemeente
Amsterdam.
Als inwoner van de gemeente Amsterdam zijn Weespers straks
(dus na de fusie) ook welkom bij een van de andere zeven Stads
loketten in Amsterdam.

Jeugdgezondheidszorg

Vergunningen

Vraag: “Waar kan ik straks terecht voor jeugdgezondheidszorg?”

Vraag: “Hoe zit dat straks met het aanvragen van een vergunning?”

Antwoord: De Ouder- en Kindteams van de GGD Amsterdam bieden straks
jeugdgezondheidszorg aan. Dit geldt voor:
• Alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) van 0 tot 4 jaar die wonen in Weesp
• Alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) van 4 tot 18 jaar die naar school
gaan in Weesp.

Antwoord: Stel dat u een dakkapel of iets anders wil (ver)bouwen
aan uw woning of een boom wil kappen, dan heeft u meestal een
omgevingsvergunning nodig. De gemeente Amsterdam handelt
aanvragen nu ook al af voor Weesp en dat blijft natuurlijk zo na de
fusie. De manier waarop u een aanvraag kunt doen, verandert ook
niet. Dat kan nog steeds via omgevingsloket.nl. Sommige regels
die nu gelden in Weesp
veranderen door de fusie wel,
omdat deze in Amsterdam
anders zijn. Het is daarom
verstandig u goed te laten
informeren voordat u een
aanvraag indient.

Vraag: “En hoe zit dat met het consultatiebureau?”
Antwoord: Het consultatiebureau op de C.J. van Houtenlaan
1G in Weesp blijft hetzelfde. Kinderen en jongeren ontvangen
dan ook dezelfde jeugdgezondheidszorg. Ouders kunnen
daar nog steeds terecht voor advies en ondersteuning bij het
gezond opgroeien en opvoeden van hun kind(eren).

Stadspas

Afvalinzameling

Vraag: “Ik heb een Stadspas met groene stip. Wat kan ik daar allemaal mee doen?”

Vraag: “Wat betekent de fusie voor het inzamelen van
huishoudelijk afval?”

Antwoord: U kunt gebruik maken van álle stadspasacties in zowel Weesp als Amsterdam.
Voorbeelden van (tijdelijke) acties:
• Gratis naar Artis, gratis naar Amsterdam Light Festival en
hoge korting op het kerstcircus en op theaters en bioscopen
in Weesp en Amsterdam
• Gratis naar bijna alle musea in Weesp en Amsterdam
• Zwemmen voor 1 euro in alle zwembaden van Weesp en Amsterdam
• Gratis identiteitskaart.
Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan kunt u met het kindtegoed
en de scholierenvergoeding kleding en schoolspullen kopen.
Met de Stadspas kunt u de contributie voor de sportclub betalen
en ook de vrijwillige ouderbijdrage op de basisschool.

Antwoord: De Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) blijft
voorlopig het afval in Weesp inzamelen. Wat wel verandert is dat
op achttien locaties in het centrumgebied begin 2022 onder
grondse afvalcontainers
komen. De komst van de
containers staat los van de
fusie met Amsterdam en is
het gevolg van regionaal
beleid dat lang geleden is
vastgesteld. Het college
en de gemeenteraad van
Weesp hebben besloten
dit beleid te willen volgen.

Antwoord: Krijgt uw kind of jongere nu jeugdhulp dan loopt die hulp in 2022
gewoon door. De mensen van het Sociaal Wijkteam nemen volgend jaar contact
met u op om te bekijken of u moet overstappen
naar een aanbieder waarmee Amsterdam een
contract heeft.
Start uw kind of jongere met jeugdhulp vanaf
1 januari 2022, dan is dat via een organisatie
waarmee de gemeente Amsterdam een
contract heeft.
Uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit
Weesp gebruik van organisaties waarmee
de gemeente Amsterdam een contract
heeft. Dat kan dezelfde aanbieder als nu
zijn, maar ook een andere worden.

Bibliotheek
Vraag: “Wat verandert er bij de bibliotheek in Weesp?”
Antwoord: De bibliotheek in Weesp blijft en wordt
1 januari 2022 onderdeel van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA). Alle abonnementen van de leden
van Gooi en Meer in Weesp worden dan automatisch
omgezet naar een abonnement bij de OBA. Hier zijn
geen kosten aan verbonden. U kunt straks met uw
lidmaatschap van de OBA ook terecht bij de andere
27 vestigingen in Amsterdam. Wilt u meer informatie
over deze bibliotheek? Ga dan naar oba.nl.

Kinderopvang
Vraag: “Verandert de kinderopvang of peuterspeelzaal?”
Antwoord: Vanaf 1 januari 2022 wordt de inspectie van de kinderopvang
locaties en peuterspeelzalen in Weesp uitgevoerd door de GGD Amsterdam.
Gaat uw kind naar de kinderopvang dan verandert er niks. Gaat uw kind naar
de peuterspeelzaal en u heeft een vve-indicatie, dan vervallen de gratis uren.
Het bedrag dat u betaalt hangt af van uw inkomen.
U wordt nog dit jaar geïnformeerd over uw situatie vanaf 2022.
Heeft u een stadspas en gaat uw kind vanaf 2022 16 uur
per week naar de peuterspeelzaal, dan betaalt u niet meer
dan 18,13 euro per maand.

Belastingen
Vraag: “Ga ik door de fusie met Amsterdam meer gemeentelijke
belastingen betalen?”
Antwoord: Vanaf 2022 gaat u Amsterdamse tarieven betalen. Dat betekent dat u voor
sommige belastingen meer en voor andere belastingen minder gaat betalen dan u gewend
bent. Alles bij elkaar is bijna iedereen goedkoper uit. De datum van de verandering verschilt
per belasting.
• Onroerendezaakbelastingen (OZB) is in Amsterdam 25 tot 40 procent lager
• Rioolheffing voor huurders verdwijnt. U betaalt daardoor 213 euro minder belasting
per jaar
• Voor afvalstoffen betaalt u begin 2022 het Weesper tarief. Vanaf april 2022 betaalt u
het Amsterdamse tarief dat per jaar ruim 100 euro hoger is.
Het definitieve besluit over de tarieven neemt de gemeenteraad Weesp op
16 december 2021. Zie ook: weesp.amsterdam.nl

Sporten
Vraag: “Komen er nu van die coole skatebanen in Weesp, net als in Amsterdam?”
Antwoord: Iedereen moet kunnen sporten, op zoveel mogelijk plekken in Amsterdam
maar uiteraard ook in Weesp. Sporten is namelijk niet alleen leuk, maar ook gezond!
We hebben heel goed nieuws: de skatebaan in de wijk
Aetsveld gaan we volgend jaar helemaal opknappen.
Samen met jongeren uit Weesp gaan we bepalen hoe deze
skatebaan eruit moet komen te zien. Daarnaast hebben we
het afgelopen jaar twee nieuwe trapveldjes aangelegd.
De komende maanden komen er nog twee trapveldjes in
verschillende wijken.
Bij één van deze veldjes kan je ook balsporten beoefenen
en er zijn work-out-apparaten om duw-, trek-, buig-, sprongen zwaai-oefeningen te doen.

Hulp bij het huishouden

(via Wmo)

Vraag: “Ik heb zo’n prettige Hulp bij het huishouden, raak ik die nu kwijt?”
Antwoord: U kunt voorlopig uw huidige hulp houden. Voor Hulp bij het huishouden
sluit de gemeente nieuwe contracten af in Amsterdam en Weesp, net als voor een
aantal andere Wmo-voorzieningen. Het nieuwe contract voor Hulp bij het
huishouden gaat waarschijnlijk 1 juli 2022 in. Als uw huidige organisatie
deze hulp na 1 juli 2022 ook mag leveren, kunt u waarschijnlijk uw huidige
hulp houden. Als een andere organisatie u uw hulp bij het huishouden
gaat leveren, krijgt u een nieuwe hulp. Als uw hulp in 2022 verandert,
wordt u hierover op tijd door het Sociaal Wijkteam
geïnformeerd.
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Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken in Weesp
Deze manier van werken is niet nieuw en
veel mensen gingen u al voor. Samen op zoek
naar antwoorden op vragen als: Wat vinden
we belangrijk in een gebied? Welke ideeën
en initiatieven zijn er? Hoe kan de gemeente
daarbij helpen?
Vanaf januari 2022 krijgt stadsgebied Weesp
een eigen gebiedsteam met een aantal gebieds
makelaars. Zij worden uw aanspreekpunt.
U kunt bij hen terecht met uw vragen en
ideeën over uw buurt en als u daarin een
actieve rol wilt vervullen.

U weet goed wat er leeft bij u in de straat of buurt. Of u hier nou
woont of werkt. Misschien kunnen bepaalde dingen in uw ogen
beter of anders. Of wilt u zelf bijdragen aan uw omgeving.
De gemeente waardeert dit soort initiatieven enorm en gaat
hierover graag met u in gesprek.

U krijgt daarvoor materiaal van de gemeente.
Gebiedsgericht werken betekent goed naar
elkaar luisteren en samenwerken. En ook
dat bewoners, organisaties en ondernemers
elkaar laten doen waar zij het beste in zijn.
Zo doen we samen wat goed is voor Weesp.
Iedereen wil wonen en werken in een prettige
omgeving, doet u mee?
Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën of wilt u een actieve
rol in uw straat of buurt? Neem dan contact
met ons op. U kunt een e-mail sturen naar:
gebiedsteamweesp@amsterdam.nl.

Samen doen wat de stad nodig heeft
Met deze gebiedsgerichte aanpak bieden wij,
naast het gewone werk, maatwerk. We onder
zoeken wat een straat, buurt of gebied nodig
heeft, wat er mogelijk is en wie wil en kan
meewerken. Zijn er te weinig parkeermogelijk
heden in een winkelgebied? Dan vragen wij
winkeliers en omwonenden om mee te denken.
Is er veel zwerfvuil rondom een afvalcontainer?
Misschien willen bewoners of ondernemers
helpen de omgeving schoon te houden.

De week van de stad Weesp

“We gaan een week lang vieren hoe geweldig
de stad Weesp is”
Na de verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam en de
bestuurscommissie van Weesp duurt het nog precies één week voordat
Weesp officieel een stadsgebied van Amsterdam wordt. In die aanloop
naar 24 maart 2022 gaan we een week lang vieren dat de stad Weesp
een geweldige stad is, legt Karin Seuren uit, nu nog voorlichter van
de gemeente Weesp.
De stad Weesp blijft natuurlijk gewoon
bestaan, vertelt Seuren. “Het is dus geen
afscheidsweek. De stad blijft, maar we krijgen
een andere bestuurlijke status.” Die hele week,
van 17 tot en met 23 maart, gaan we Weesp
flink op de kaart zetten. Het programma is
nog in de maak, maar er liggen al mooie ideeën.
Eén idee is het ‘Ontbijt van de stad Weesp’.
Seuren: “Ontbijten met een heleboel andere
Weespers én de burgemeester. Je kunt je er
niet zelf voor opgeven, maar wel een ander
die het volgens jou verdient.”
Een ander idee voor die week is een verenigingenmarkt, die nu al twee jaar niet heeft
plaatsgevonden vanwege de coronacrisis.
Seuren: “Weespers die hier al langer wonen,

kennen deze markt goed. Het is normaal
de traditionele opening van het Sluis- en
Bruggenfeest. Weesp heeft de afgelopen jaren
veel nieuwe inwoners mogen begroeten.
Ook voor hen is belangrijk dat zij kennis
maken met alle verenigingen die Weesp rijk is,
van gymnastiekvereniging tot creatieve clubs,
en dat zij andere inwoners leren kennen.”
Seuren heeft namens de burgemeester alle
verenigingen en maatschappelijke organi
saties aangeschreven om zoveel mogelijk
goede ideeën voor deze week op te halen.
Winkeliers, horecaondernemers en cultuurliefhebbers, iedereen denkt mee. “Het gaat
al als een lopend vuurtje rond.”

Heeft u vragen
over de fusie?
Heeft u na het lezen van deze krant
vragen, suggesties, opmerkingen of
ideeën? Mist u onderwerpen die in de
tweede fusiekrant niet mogen ontbreken?
Ga naar onze website weesp.amsterdam.nl
voor meer informatie of stuur een e-mail
naar weespamsterdam@amsterdam.nl

Wilt u iemand opgeven voor het
‘Ontbijt van de stad Weesp’ met de
burgemeester? Houd hiervoor het
Weespernieuws en de gemeentelijke
website in de gaten.”

Houd deze data goed in de gaten:
20 december 2021

31 januari 2022

14-16 maart 2022

17-23 maart 2022

Sluitingsdatum
verkiesbaar
stellen voor
de Bestuurs
commissie
Weesp

Dag van de
kandidaatstelling

U kunt drie
dagen uw stem
uitbrengen
voor de nieuwe
leden van de
gemeenteraad
en de bestuurs
commissie.

De week van
de stad Weesp

24 maart 2022

Weesp hoort
officieel bij
de gemeente
Amsterdam

