
 
 
Algemene beschouwingen D66 begroting 2012 3 november 2011
 
Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en natuurlijk inwoners en andere 
belangstellenden op de publieke tribune.
 
Diemen verbindt! Ondanks de moeilijke financiële omstandigheden is het College in staat om 
een sociaal beleid te voeren dat de leefbaarheid in Diemen ten goede komt. Dit is natuurlijk 
niet alleen de verdienste van het College. Ook de gemeenteraadsleden en ambtenaren 
dragen bij aan deze leefbaarheid. De belangrijkste bijdrage wordt echter geleverd door de 
gehele Diemense samenleving. D66 gelooft in de eigen kracht van deze mensen en de 
gemeente ondersteunt daar waar nodig. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol 
in het leggen van verbindingen binnen de samenleving. Het College pakt dit voortvarend op, 
maar er zijn nog paar losse eindjes.
 
Eén van deze losse eindjes is de realisatie van de Brede HOED. D66 is een groot 
voorstander van de gedachte achter de Brede HOED, aangezien dit de betrokken 
instellingen verbindt. Het gezegde "het geheel is meer dan de som der delen" is hier duidelijk 
van toepassing. Het losse eindje is het uitstellen van de start van de bouwwerkzaamheden. 
D66 vraagt het College om Rochdale te stimuleren zo snel mogelijk alsnog te starten met de 
bouw. 
 
D66 prijst de wijze waarop de gemeente verbindingen legt met de bewoners in het kader 
van het wijkgericht werken. De leefbaarheid in de wijken wordt vergroot door bewoners 
en ondernemers bij hun wijk te betrekken. Dit blijkt onder andere uit de deelname aan de 
buurtschouwen. De bestuurders, ambtenaren en buurtregisseurs van een bepaalde wijk 
zijn goed op de hoogte van hetgeen er speelt in "hun" wijk. Deze interactie leidt tot betere 
besluitvorming.
 
Een andere belangrijke verbindende factor binnen Diemen is het verenigingsleven. Dit 
College kiest voor subsidies aan een breed spectrum aan verenigingen en stichtingen, maar 
vraagt dezelfde verenigingen ook een bijdrage te leveren aan de zware bezuinigingsopgave 
voor de gemeente. D66 heeft begrip voor deze opstelling. Een bezuiniging van 10% op de 
gemeentelijke subsidie over 4 jaar moet voor een gezonde vereniging op te brengen zijn. 
Het stimuleert deze verenigingen bovendien te zoeken naar andere inkomstenbronnen en 
kostenbesparingen. D66 gelooft in de eigen kracht van deze verenigingen. Maar uiteraard 
met de ondersteuning van de gemeente daar waar nodig. D66 verzoekt in dat kader het 
College de ontwikkelingen rond de kinderboerderij te volgen. 
 
Afgelopen jaar is het besluit genomen om de nieuwe Brede School in Diemen-Noord aan de 
Tureluurweg te bouwen. De keuze voor deze locatie was in belangrijke mate gebaseerd op 
een brede consultatieronde waarbij de verschillende betrokkenen waardevolle input hebben 
geleverd. D66 vindt het belangrijk dat bij dergelijke beslissingen de gemeente luistert naar 
de mening van de belanghebbenden. Wanneer de gemeente iets doet met deze mening 
vergroot dit het draagvlak voor de betreffende beslissing.
D66 is voorstander van de gedachte achter de Brede School. Er is een toegevoegde waarde 
van de verbindingen tussen de verschillende maatschappelijke partners in de opvoeding en 
educatie van kinderen. Ook kan de school een rol spelen als ontmoetingsplek in een wijk en 
bijdragen aan samenhang. Het succes van een Brede school staat of valt met samenwerking 
van ketenpartners. Zonder gezamenlijke visie en een goede afstemming heeft de Brede 
school weinig meerwaarde. D66 verzoekt dan ook het College de gemeenteraad periodiek in 
te lichten over de voortgang van de afstemming tussen de verschillende ketenpartners.
 



 
Het Schoolzwemmen is volgens D66 nog een los eindje in de begroting 2012. Het 
College stelt voor om het Schoolzwemmen af te schaffen, maar stelt geen alternatieven 
voor. Dit terwijl het Schoolzwemmen een duidelijke toegevoegde waarde heeft bij het 
aanleren en onderhouden van de zwemvaardigheden van kinderen. Ongeveer 25% van 
de leerlingen in groep 5 haalt het eerste diploma bij het Schoolzwemmen. De kosten van 
het Schoolzwemmen zijn bovendien beperkt, omdat het Duran Zwembad in gemeentelijke 
handen is. D66 geeft, in een samen met PvdA en SP ingediende motie, het College een jaar 
de tijd om met goede alternatieven te komen om zo ook dit losse eindje vast te knopen. D66 
gaat er vanuit dat het College ook hier de direct betrokkenen consulteert alvorens te komen 
tot goede alternatieven.
 
Verder is D66 blij met de inspanningen van het College bij het opzetten van een platform 
op het vlak van kunst en cultuur. De gemeente kan ook hier de verbindende factor 
vormen tussen kunstenaarsverenigingen en individuele kunstenaars om zo het cultureel 
aanbod te versterken binnen de beperkte budgetten die er zijn. Ook kan de gemeente een 
bemiddelende rol spelen tussen dit Cultureel platform enerzijds en scholen en culturele 
instellingen zoals de Omval anderzijds. 
 
De openbare ruimte vormt het fysieke decor waarin mensen verbindingen met elkaar 
aangaan. Dit College erkent het belang van een verzorgde en veilige openbare ruimte. 
Hier wordt rekening mee gehouden bij de (her)inrichting van wijken. Ook het hoge 
serviceniveau van de afvalinzameling gaat verrommeling van wijken tegen. De kosten van 
de afvalinzameling zijn echter wel hoog. D66 juicht de discussie toe waarin gekeken wordt 
of een acceptabele versobering van de dienstverlening kan leiden tot lagere lasten. Ook hier 
is consultatie van de bewoners belangrijk. De Meerlanden kan door kleine aanpassingen 
(zoals grotere vulopeningen) het serviceniveau verhogen. We roepen het College op om 
de Meerlanden scherp te houden en te laten luisteren naar de wensen en behoeften van 
bewoners.
 
D66 juicht meer levendigheid in Diemen toe. Ook hier zou de gemeente een verbindende 
factor kunnen zijn door met een goed horecabeleid een gunstig vestigingsklimaat te creëren. 
D66 hoopt dat het College in de komende jaren één of meer hotels naar Diemen kan trekken 
en dat het Diemerbos nog nadrukkelijker op de kaart kan worden gezet als een plek waar 
je goed kan recreëren met alle vrijetijdsfuncties die daarbij horen en passen in deze groene 
omgeving. 
 
In het kader van levendigheid vragen we nadrukkelijk de aandacht voor activiteiten voor 
de jongere doelgroep. Het huidige jeugdbeleid en de Diemer Factory vormen al een goede 
basis. D66 heeft echter het idee dat het bereik van jeugdbeleid nog te beperkt is en roept 
het College op om meer jongeren te betrekken bij sociale en maatschappelijke activiteiten 
in Diemen. Co-creatie is hierbij erg belangrijk: jongeren zelf de kans geven om voor de 
eigen doelgroep activiteiten te ontwikkelen. De gemeente kan de verbinding leggen tussen 
de belangrijke stakeholders: jongerenwerkers, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, 
sportverenigingen, de ouders  en natuurlijk de jongeren zelf.
 
Diemen heeft ook infrastructurele verbindingen in de vorm van snelwegen, sporen en 
vaarroutes. Dit brengt naast grote voordelen op het gebied van bereikbaarheid ook nadelen 
met zich mee, zoals geluidshinder maar vooral ook een verslechtering van de luchtkwaliteit. 
We verzoeken het College om de luchtkwaliteit te blijven monitoren en er bij de Rijksoverheid 
op aan te dringen dat dit probleem moet worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan de 
Duitse aanpak met milieustickers (Umweltplakette) voor stedelijke gebieden. 
 



 
 
Een openbaar vervoer verbinding met Almere door middel van de IJmeerlijn kan volgens 
D66 kansen opleveren voor Diemen. Het College en de Gemeenteraad moet echter ook hier 
scherp zijn op het verlies aan kwaliteit van de leefomgeving. In het kader van dierenwelzijn 
wil D66 ook wijzen op het belang van ecologische verbindingen. Dit belang moet worden 
meegewogen bij dergelijke grote projecten in de infrastructuur.
 
Het College stelt ambitieuze bezuinigingen voor op de bedrijfsvoering binnen de 
gemeentelijke organisatie. D66 steunt het College hierin. De gemeentelijke organisatie heeft 
de afgelopen jaren een aardige professionaliseringsslag gemaakt.  Dit moet de efficiency van 
de organisatie ten goede komen. Ook zou de effectiviteit van de gemeente te verbeteren zijn 
door taken op een andere manier vorm te geven. Bijvoorbeeld door het digitaal aanbieden 
van bepaalde diensten. De investeringen in het Klantcontactcentrum zijn hiermee ook te 
rechtvaardigen. 
 
D66 is benieuwd of het College mogelijkheden ziet om op meer beleidsterreinen 
verbindingen te leggen met Ouder-Amstel. Dit zou de kwaliteit van de dienstverlening 
kunnen verbeteren en meer robuust maken, of mogelijk leiden tot bezuinigingen. D66 
vindt hiervoor Ouder-Amstel een aantrekkelijkere partner dan Amsterdam, dit vanwege de 
vergelijkbare schaal en daardoor vergelijkbare aandachtsgebieden. Diemen zou zelfs bij een 
eventuele toekomstige gemeentelijke fusie met Ouder-Amstel haar eigen identiteit als dorp in 
een stedelijke omgeving kunnen behouden. Het is de vraag of dit ook kan als Diemen wordt 
opgeslokt door het grote Amsterdam.
 
D66 kijkt met spanning uit naar de overheveling van taken van de Rijksoverheid naar de 
gemeente. De decentralisatie van de regeling Werken naar vermogen, de Jeugdzorg en met 
name de begeleiding AWBZ zal een grote uitdaging voor alle gemeenten vormen. D66 roept 
het College op om bij dit proces het overleg met de betrokken organisaties aan te gaan. 
 
Een belangrijk los eindje is de leegstand van de kantoren in Bergwijkpark. Ook in 2011 
zijn er weer bedrijven weggetrokken uit dit gebied. Dit volgt uit een landelijke ontwikkeling 
waarbij nieuwere kantoorgebouwen worden geprefereerd boven oudere kantoorgebouwen 
uit de jaren 70 die vervolgens leeg achterblijven. De gemeente heeft slechts een beperkte 
invloed op deze problematiek, aangezien zij niet de eigenaar is en ook niet kapitaalkrachtig 
genoeg is om deze kantoren aan te kopen en klaar te maken voor een herbestemming. D66 
vraagt het College wel om nog actiever verbindingen te leggen met de eigenaren van de 
kantoorpanden. Mogelijk kan er pressie uitgeoefend worden op deze eigenaren door het 
invoeren van boetes op leegstand. 
 
De kantoorgebouwen zouden na herbestemming van grote toegevoegde waarde kunnen 
zijn voor Diemen. Het gebouwencomplex Diemervijver, gunstig gelegen naast Station 
Diemen-Zuid leent zich uitstekend voor studentenhuisvesting. Ook zouden de leegstaande 
kantoorpanden plaats kunnen bieden aan leerwerkbedrijven, kantoortuinen voor ZZP'ers 
of culturele broedplaatsen. Een andere nieuwe ontwikkeling is Urban Greenhousing1. 
Hier worden leegstaande kantoorgebouwen gebruikt om op duurzame wijze voedsel in te 
verbouwen. De gemeente Diemen zou door verbindingen te leggen tussen de verschillende 
belanghebbenden positieve ontwikkelingen sneller kunnen forceren.  
  
D66 kijkt uit naar de opening van het nieuwe winkelcentrum. Dit winkelcentrum biedt de 
inwoners van Diemen een breed en veelzijdig winkelaanbod, waarbij de winkels bij voorkeur  
ook op zondag open zijn.

1 www.studiokaart.nl/index.php?pagina=leven&subpagina=urban_greenhousing   



 
 
D66 is vooralsnog positief over de voortgang van de ontwikkeling van Plantage De Sniep, 
de financiële molensteen van de gemeente. Gezien het belang van dit project vragen we het 
College om de Raad regelmatig te informeren over de voortgang. In het kader van De Sniep 
wil D66 het belang van goede citymarketing benadrukken. D66 vindt het nuttig dat er een 
themabijeenkomst wordt georganiseerd over de Citymarketing van Diemen. We verwachten 
dat juist de leden van het College en de Gemeenteraad goed onder woorden weten te 
brengen wat de toegevoegde waarde is van wonen, werken en recreëren in Diemen. Goede 
initiatieven op het gebied van Citymarketing leiden ertoe dat in de toekomst nog meer 
mensen zich met Diemen willen verbinden.
 
 


