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Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en natuurlijk inwoners en andere 
belangstellenden op de publieke tribune.
 
Diemen durft ambities te tonen in moeilijke tijden. D66 is blij met deze positieve opstelling 
van het College. In plaats van problemen, praten we over uitdagingen. College en Raad 
zullen de komende jaren een enorme prestatie moeten leveren om Diemen financieel maar 
ook maatschappelijk gezond te houden. D66 is ervan overtuigd dat we dat aankunnen. 
Een goede samenwerking binnen de Raad, met uiteraard de ruimte voor een constructief-
kritische noot, zal ertoe leiden dat de samenleving in Diemen zo weinig mogelijk hinder 
ondervindt van deze moeilijke tijden.
 
We moeten praten over creatieve oplossingen. Ook met geringe middelen kunnen we 
grote doelen bereiken. En daar is veel creativiteit voor nodig. We trekken extra geld uit 
voor armoedebeleid, energiebeleid en een veilige, schone en goed onderhouden openbare 
ruimte. Van de inwoners vragen wij een extra bijdrage. Daardoor is het mogelijk het sociale 
en culturele verenigingsleven van Diemen voorlopig op peil te houden en de Diemense 
identiteit zo veel mogelijk te behouden.
 
D66 is groot voorstander van het Brede School idee. We bedanken het College voor de 
serieuze aanpak in de discussie over de te bouwen brede school in Diemen-Noord. Het 
college is de dialoog aangegaan met onder andere omwonenden, ouders en leerkrachten. 
En dat vindt D66 belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat er goede milieumetingen 
worden uitgevoerd, om te kunnen achterhalen of de beoogde locatie nabij een snelweg roet 
in het eten gooit.
 
D66 is voor inspanningen van het College om het onderwijsaanbod in Diemen uit te breiden.
Nu al zijn studenten van de Hogeschool Inholland betrokken bij de Diemense samenleving. 
Zo gaan studenten de komende maanden in de Omval kosteloos evenementen organiseren 
die voor de Diemense inwoners vrij te bezoeken zijn. Het is goed vaker gebruik te maken 
van deze mogelijkheden, zeker nu Inholland besloten heeft tot in ieder geval 2016 in Diemen 
te blijven. Mocht in Diemen ooit een vestiging van Middelbaar Beroepsonderwijs openen, 
dan hebben we nog meer mogelijkheden om met geringe middelen grote doelen te bereiken.  
 
Op cultureel gebied volgt Diemen NIET de landelijke tendens. Waar Den Haag gaat voor 
een verarming van het culturele aanbod, zal Diemen tegenwicht bieden en haar aanbod 
juist beschermen en waar mogelijk uitbreiden. Het plan om de Omval te behouden is goed 
opgezet. Uiteraard moeten we wel de kosten in de gaten blijven houden. Uitgangspunt 
is het behouden en versterken van een belangrijk cultureel middelpunt in de Diemense 
samenleving.
 
Ook de inspanningen van de Historische Kring Diemen moeten we koesteren. De gemeente 
kan, met hulp van de Historische Kring, veel bereiken met geringe middelen. Bijvoorbeeld 
door het doortrekken van historische fietsroutes van en naar omliggende gemeenten of 
aandacht voor historische monumenten, zoals De Hoop en De Smidse. 
 
Met name in Diemen-Zuid staan veel kantoren leeg. Ook hier is, samen met partners, een 
creatieve oplossing te vinden om deze ruimte beter te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 
plaats voor leerwerkbedrijven, ruimte voor jonge ondernemers of kantoortuinen voor ZZP'ers. 
De gemeente Diemen kan een regiefunctie vervullen om dergelijke processen tot stand te 
brengen. 



 
 
 
Waar aan de ene kant veel leegstand is van kantoren, is aan de andere kant veel behoefte 
aan studentenhuisvesting in de regio Amsterdam. Dit is ook te merken in Diemen. Studenten 
hebben een grote wens om ook na 2012 in hun tijdelijke woningen in Bergwijkpark te blijven. 
Behalve aandacht voor bestaande huisvesting, kan ook gekeken worden naar nieuwe 
studentenhuisvesting binnen de gemeente. Ook hierin kan de gemeente Diemen een 
regiefunctie vervullen.  
 
Een aantrekkelijk Diemerbos en goede groenvoorzieningen in Diemen zijn belangrijk 
voor D66. Een opgeknapte Begraafplaats Rustoord zien wij ook als een groene 
verrijking van onze gemeente. Bij een groene gemeente hoort natuurlijk ook een groen 
energiebeleid en aandacht voor de luchtkwaliteit. Eén van de speerpunten van het college 
is het terugdringen van geluidhinder en verbetering van de luchtkwaliteit. Uiteraard is 
dit van bijzonder groot belang voor een gemeente als Diemen, omringd door drukke 
snelwegen, sporen en vaarroutes. D66 wil het college dan ook bedanken voor de bereikte 
onderhandelingsresultaten die tot hogere geluidsschermen op meerdere plekken in 
Diemen zullen leiden. De geluidshinder zal hierdoor voor veel inwoners afnemen. Over de 
luchtkwaliteit maken we ons echter nog wel zorgen. We verzoeken het college dan ook om 
de ontwikkelingen de komende jaren goed te blijven volgen en proactief te blijven zoeken 
naar oplossingen voor dit probleem. Deel van deze oplossing is het scherp houden van de 
rijksoverheid, goed te onderhandelen met betrokken partijen en verzekeren dat gemaakte 
afspraken worden nagekomen. 
 
Diemen heeft op verschillende terreinen een goede samenwerking met de gemeente 
Ouder-Amstel. Ook met andere gemeenten en omliggende stadsdelen wordt constructieve 
samenwerking gezocht waar mogelijk. Door deze samenwerkingverbanden kan op veel 
beleidsterreinen efficiënter worden gewerkt en geld worden bespaard. D66 verzoekt het 
College om hiermee door te gaan en de samenwerking uit te breiden, indien wenselijk. 
 
Het moge duidelijk zijn, dat De Sniep het grootste financiële probleem voor Diemen is. 
Zonder De Sniep stonden we, in vergelijking met andere gemeenten, er helemaal nog niet 
zo slecht voor. D66 is heel benieuwd naar de visie van het College over hoe de problemen 
rondom De Sniep aan te pakken. Maar niet alleen het College dient hier een rol in te 
spelen, het is ook goed de Raad te betrekken bij het komen tot oplossingen. Om het gebied 
onder de aandacht te brengen, is het in ieder geval een goed idee het niet braak te laten 
liggen, maar het tijdelijk te gebruiken voor andere doeleinden. Een skihal is daarbij een 
mogelijkheid, maar een stadsstrand waar bijvoorbeeld beachvolleybaltoernooien kunnen 
worden gehouden is een eenvoudigere optie. Daarmee kunnen we met geringe middelen 
grote resultaten boeken. Zo wordt meer levendigheid in het gebied gecreëerd en wordt, 
mede door de media aandacht, de bekendheid en het imago van het gebied verhoogd. 
 
Volgens D66 verdient De Sniep als financiële molensteen van de gemeente meer aandacht 
in de Raad. Soms is het verbazingwekkend hoe in de Raad relatief lang wordt gesproken 
over kleine bedragen, terwijl regelmatig snel beslissingen worden genomen over grote 
bedragen. Over de bijdrage aan de rekenkamer praat de Raad bijvoorbeeld aanzienlijk 
langer dan over het vloeistofdicht maken van delen van de grond op de gemeentewerf 
voor €250.000. We moeten natuurlijk nu elk dubbeltje omdraaien en vele kleine bedragen 
maken ook een groot bedrag, maar het is goed om te weten of dergelijke (onvoorziene en 
noodzakelijke) grote bedragen in de komende jaren nog langskomen en in hoeverre hier 
rekening mee is gehouden binnen de meerjarenbegroting van de gemeente. 
 
 



 
 
 
 
Tot slot mevrouw de voorzitter,
 
We verkeren als gemeente in een financieel zware periode. Om de meerjarenbegroting 
sluitend te krijgen zijn maatregelen nodig.  Deze maatregelen zullen we moeten nemen 
na een zorgvuldig maatschappelijk debat met bewoners, maatschappelijke instellingen, 
bedrijven en de gemeentelijke politiek: zowel coalitie als oppositie. Laat de Brede School 
discussie in Diemen-Noord een eerste voorbeeld zijn voor het betrekken van de Diemenaren 
bij het bestuur van hun gemeente.
 
Laten we zolang het financieel enigszins mogelijk is onze voorzieningen als een sporthal, 
zwembad, theater en bibliotheek koesteren. Laten we de Diemense verenigingen en 
vrijwilligers ondersteunen. Uit Den Haag komt het geluid dat we moeten snoeien om te 
groeien. In onze gemeente weten we dat we soms een beetje moeten bijsnoeien, maar dat je 
vooral een gezonde voedingsbodem nodig hebt om tot groei EN bloei te komen. 
 
Laten we met gezamenlijke creativiteit en geringe middelen gaan voor grote doelen. 
 
 


