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Verslag adviesraad stadsgebied Weesp-Driemond
Inleiding
Aanvankelijk als werkgroep van vier personen gestart, bestaat de adviesraad op dit moment
uit twee leden, mr. Martin Degen en Wim Glansbeek. Doelstelling van de adviesraad is het
bestuur van de Stichting Dorpsraad Driemond met raad en daad ter zijde te staan en
gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Het betreft alle aspecten die betrekking
hebben op de -mogelijke- vorming van een nieuw stadsgebied Weesp-Driemond. Aanleiding
is het besluit van Weesp niet verder te gaan als zelfstandige gemeente maar onderdeel te
worden van Amsterdam. Sinds 1 juni 2019 is de ambtelijke fusie tussen Amsterdam en
Weesp een feit.
De nabijheid van Weesp, de historische banden tussen Weesp en Driemond en de geluiden
uit de Driemondse samenleving heeft bij het bestuur van de Dorpsraad de vraag doen
opkomen of een samenvoeging van Weesp en Driemond een logische stap is.
Aanpak/acties
• Onderzoek draagvlak
-Peiling gehouden onder de inwoners van Driemond in het voorjaar van 2020. Middels een
peilbiljet -bijlage van de Dorpskrant februari 2020 – kon gestemd worden over de vraag
“Hoe staat u tegenover een stadsgebied Driemond en Weesp” met eventueel aanvullende
argumentatie.
Resultaat: totaal ontvangen formulieren 122 (230 gezinsleden). Hiervan 102 (176 gezinsleden) voor samen met Weesp. En 20 (54 gezinsleden) voor blijven bij Zuidoost.
-Met een brief van 10 augustus 2020 is door het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek
van de gemeente Amsterdam een steekproef gehouden onder een aantal geselecteerde
Driemondse adressen. Hierin vragenlijst over welke gebiedsindeling voor Driemond de
voorkeur heeft (Gaasperdam of Weesp).
• Informatie en voorlichting
-In het Parool en WeesperNieuws zijn diverse artikelen verschenen (na interviews) over de
fusie van Weesp met Amsterdam in het algemeen en de mogelijke aansluiting van Driemond
bij Weesp specifiek.
-Uitgebreid artikel in Dorpskrant van februari 2020 over ambtelijke fusie Weesp-Amsterdam,
mede ter ondersteuning peiling.
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-Met een brief van 6 augustus 2020, huis aan huis verspreid, heeft het bestuur de inwoners
van Driemond geïnformeerd over een onderzoek naar mogelijke aansluiting bij het nieuw te
vormen stadsgebied Weesp. Verder is hierin vermeld dat op 14 september 2020 over dit
onderwerp een discussieavond is gepland met de oproep te komen.
-Extra editie Dorpskrant in augustus 2020. Informatie over onderzoek of Driemond, onder de
noemer ‘nabijheid van bestuur’ wil en kan aansluiten bij het nieuw te vormen stadsgebied
Weesp. Tevens aandacht voor de discussieavond op 14 september 2020 in Matchzo.
-Discussieavond op 14 september 2020 voor alle inwoners van Driemond. Agendapunten:
wat de impact is, kan zijn, bij aansluiting Weesp. Onder welke condities ?
De ca 40 aanwezige inwoners hebben het bestuur mandaat verleend om in het kader
‘nabijheid van bestuur’ gesprekken te voeren over de aansluiting bij een nieuw te vormen
stadsgebied Driemond-Weesp. Wel onder voorwaarde van de op schrift gestelde
kernwaarden en condities d.d. 15 september 2020.
• Lobby en overleg
-Met een brief van 1 april 2020 aan de burgemeesters van Amsterdam en Weesp heeft het
bestuur van de Dorpsraad Driemond kenbaar gemaakt met interesse de gesprekken over de
gemeentelijke samenvoeging van Amsterdam en Weesp te volgen. Tevens is de wens geuit
om onderdeel te worden van de besprekingen.
-Op 15 september 2020 is in een brief aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel
Amsterdam Zuidoost formeel bericht dat onder mandaat van de bewoners en de daaraan
verbonden condities gesprekken zullen worden gevoerd over een mogelijke aansluiting bij
Weesp.
-Op 30 november 2020 is een videovergadering gehouden met bestuur Dorpsraad en de
portefeuillehouder van het fusiedossier, wethouder Groot Wassink. Hierin zijn de
standpunten van Driemond met aandacht aangehoord, o.a. dat het de voorkeur van
Driemond heeft om bij aansluiting van Weesp een vertegenwoordiger in de
bestuurscommissie te hebben. De afspraak is dat, na intern beraad, de wethouder in de
eerste maanden van 2021 zal reageren.
Stand van zaken
Geen nieuws, status-quo.
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