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2021 activiteitenverslag werkgroep Driemond-Weesp
De gesprekken en correspondentie met Wethouder Groot-Wassink, Wethouder de Lange en het
ambtenaren team Amsterdam-Weesp, zijn vervolgd in 2021. Vanuit Driemond waren leden van de
Dorpsraad en de werkgroep Driemond-Weesp aanwezig. Inzet van de gesprekken was de mogelijke
aansluiting van Driemond bij het nieuw te vormen stadsgebied met Weesp. Per brief heeft de
gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt, de kernwaarden van Driemond in het nieuwe stadsgebied
te erkennen en te waarborgen. Ook is vier jaar na de vorming van het nieuwe stadsgebied een
evaluatie moment afgesproken, waarbij ook de vertegenwoordiging van Driemond in het nieuwe
stadsgebied geëvalueerd wordt. De Dorpsraad is eind februari 2021 akkoord gegaan met aansluiting
bij het nieuw te vormen stadsgebied met Weesp.
Vanwege corona restricties heeft communicatie met de bewoners in Driemond hoofdzakelijk
plaatsgevonden via de dorpskrant. In november 2021 is een delegatie van de werkgroep DriemondWeesp bij een informatiebijeenkomst over de nieuwe bestuurscommissie geweest. Daar zijn
gesprekken gevoerd met verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Met het stadsgebiedsteam van
IJburg en Zuidoost is ook in november 2021 een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in de
MatchZo in Driemond georganiseerd. Hierbij waren tussen de 30 en 40 mensen aanwezig; en dit was
het maximum gezien de destijds geldende coronamaatregelen. Tijdens deze bijeenkomst hebben ook
enkele Driemonders hun interesse uitgesproken voor een mogelijke kandidatuur voor de
bestuurscommissie.
Na de verkiezingen van de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp/Driemond, zal Driemond
in de loop van 2022 bestuurlijk aansluiten bij het stadsgebied. In het kader van de nabijheid van
bestuur zijn in 2021 al een aantal zaken geïdentificeerd die direct aandacht vereisen. Zo sluit Weesp
toegang tot de sociale huurmarkt voor niet-Weespers in 2022. Dit heeft een nadelig effect voor
bewoners uit Driemond die terug naar Weesp willen gaan, soms om gezondheidsredenen. Ook wat
betreft de thuiszorg en de ouderenzorg is Driemond mogelijk in de toekomst meer aangewezen op
Weesp en is de dienstverlening nu vanuit Amsterdam vanwege de afstand niet altijd optimaal.
Directe nauwe samenwerking met Weesp kan verbetering voor Driemond brengen. Dorpsraad
Driemond en het stadsgebied team voor Weesp/Driemond zullen in 2022 de nabijheid van bestuur
verder onderzoeken.
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