
Introductie: D66 geeft Diemen weer lucht!
  
In maart 2010 is het weer tijd om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. D66 Diemen 
presenteert u een programma om van Diemen een nog aantrekkelijkere gemeente 
te maken om in te Wonen, te Werken en te Recreëren. Het wordt te krap in onze 
gemeente en D66 wil graag wat meer ruimte en lucht om te leven. Bovendien moet 
deze lucht schoon zijn, zodat wij ook weer gezond kunnen ademhalen. D66 geeft 
Diemen weer lucht.

 1. Onze Leefruimte: verleden, heden en toekomst.
De geschiedenis van Diemen heeft duidelijk haar sporen achtergelaten in het aanzicht van 
de gemeente. Doordat het centrum steeds naar een andere plek is verschoven, mist Diemen 
een duidelijke structuur. D66 wil Diemen als leefruimte weer terug op de kaart zetten met 
alle aandacht voor de historie en de blik naar de toekomst.
  
De oorsprong van Diemen ligt in Oud-Diemen, nu een tamelijk verborgen gedeelte van 
Diemen-Noord. In de 17e eeuw lag het centrum in Diemerbrug, nu een bijna onbekende 
naam (alleen de brug zelf heet nog zo). In de jaren '60 en '70 is geprobeerd een nieuw 
centrum te creëren waar nu het gemeentehuis en het winkelcentrum zich bevinden, maar 
erg levendig is het daar eigenlijk nooit geworden.
  
Anno 2010 heeft Diemen gelukkig weer enkele eigen historische monumenten en 
gezichtsbepalende gebouwen en plekken weten te behouden, zoals De Hoop aan de 
Hartveldseweg, de oude Smidse aan de Ouddiemerlaan, Oud-Diemen en de Keulsevaart bij 
de Diemerbrug. Dit moet natuurlijk ook zo blijven, maar al deze historie maakt nu nog geen 
onderdeel uit van een levendig Diemen.
  
Bij een stedelijk gebied als Diemen hoort een zekere 'drukte' en bedrijvigheid. Om die reden 
mag in het centrum, dat wil zeggen rondom het winkelcentrum en in het gebied tussen het 
winkelcentrum en het oudere centrum bij de Diemerbrug, ook best een 'drukke' bebouwing 
ontstaan. D66 wil een mooie combinatie van woningbouw, cultuur, onderwijs, horeca, 
winkels en andere (kleine) ondernemingen. Dat is levendig!
  
Deze ambities hoeven niet meteen gerealiseerd te worden, maar hier moet wel mee worden 
begonnen. Beleid creëert kansen, kansen maken beleid. Het gaat om een visie voor de 
toekomst: D66 Diemen wil dat Diemen een levend en levendig onderdeel wordt van de 
Amsterdamse regio met een grote zelfstandige betekenis.
  
Naast de ontwikkeling van een bruisend Diemen moet er ook een blijvende aandacht zijn 
voor de levendigheid in de diverse woonwijken, Diemen-Noord, Diemen-Zuid en Diemen- 
Biesbosch. Hierbij valt te denken aan winkels, scholen, recreatie en buurtgemeenschappen, 
voor iedereen op loopafstand. D66 wil ook voor al deze wijken een eigen buurthuis, centraal 
in de wijk. In het geval van Diemen-Biesbosch zou een nauwe samenwerking moeten 
worden gezocht met de leefgemeenschap in Duivendrecht.



 2. Wonen.
Een woning is meer dan 4 muren en een dak. Wonen is een belangrijk onderdeel van het 
dagelijkse leven. Dit speelt zich echter niet alleen binnen de woning af, maar ook voor een 
groot deel daarbuiten, tussen andere mensen en gebouwen.
  
De woningmarkt van nu zit op slot. Kinderen kunnen het zich vaak niet veroorloven om in 
de buurt van hun ouders te wonen. Aan de andere kant kunnen ouders het zich niet meer 
veroorloven dicht bij hun kinderen te wonen. De gemeente moet hiervoor de voorwaarden 
scheppen en dient de bewoners juist de ruimte en de vrijheid te gunnen in plaats van te 
bepalen en beperken. 
  
Het woonprogramma van D66 Diemen is niet alleen gericht op de ruimtelijke inrichting 
van de leefruimte, maar boven alles op de bevordering van kwaliteit van leven van alle 
bewoners.
  
Het woonprogramma van D66 Diemen staat daarom voor:

● Flexibele ruimtelijke inrichting van woningen die eenvoudig kunnen worden 
aangepast aan een veranderende gezinssituatie.

● Een leefruimte die de sociale samenhang bevordert.
● Een goedkoper bouwconcept voor een goede toegang tot de woningmarkt voor 

starters.
● Het koppelen van de woonvisie aan winkelen, werk en school ter beperking van de 

verkeersdrukte.
● Een autoluwe openbare ruimte door aanpassing van het parkeerbeleid 

(parkeergarages).
● Bevordering van de veiligheid door veel groen en collectieve recreatieruimten.

  
Kortom een woonprogramma waarin de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van 
iedereen voorop staat. Met een groot respect voor familiebanden, plaats voor jong en oud 
en gericht op duurzaamheid door gebruik te maken van milieuvriendelijke bouwmaterialen 
met een lange levensduur en flexibiliteit, zodat ook toekomstige generaties hier gebruik van 
kunnen maken.
  
Onze visie is dat wij ons buitengebied groen willen houden en tegelijkertijd vernieuwend 
bouwen binnen de bestaande grenzen van de 'bebouwde kom' zien als de noodzakelijke 
consequentie daarvan. Dat betekent dat in het centrum zo nodig hoogbouw, als ook 
parkeergarages onder de grond. Alle maatschappelijke voorzieningen en diensten, zowel 
commercieel, als ook van sociale aard, moeten daarbij worden betrokken. D66 pleit dus voor 
een integrale aanpak.
  
D66 wil zich hard maken voor een toegankelijke woningmarkt voor alle Diemenaren, jong en 
oud. Niet alleen voor alle nieuw te realiseren buurten, maar vooral ook in de bestaande, te 
renoveren, wijken.



 3. Verkeer en parkeren.
Dat Diemen in de verdrukking zit tussen grote doorgaande verkeersstromen zal niemand 
zijn ontgaan. Van het verkeer op de snelwegen, die pal langs en door onze gemeente 
lopen, gaat nagenoeg alles langs ons heen. Het aandeel van het bestemmingsverkeer van 
Diemen is zeer klein. Diemen ervaart echter wel de negatieve gevolgen van deze massale 
verkeersstromen. Ook heeft Diemen hiernaast last van de negatieve gevolgen van het 
verkeer- en parkeerbeleid van Amsterdam, zoals:

● Ernstige luchtverontreiniging (ultrafijn stof en stikstofoxide) en geluidhinder door 
het verkeer vormen een constante bedreiging voor de volksgezondheid, waardoor 
tientallen mensen vroegtijdig overlijden en velen problemen hebben met hun 
ademhaling of overspannen zijn.

● Veel sluipverkeer over de locale wegen die bestemd zijn voor het locale verkeer, 
waardoor de bereikbaarheid binnen Diemen zelf in het gedrang komt.

● Een toename van de verkeersonveiligheid in Diemen; vooral voor kinderen die lopen 
of fietsen.

● Forensen die niet in Amsterdam kunnen parkeren en de openbare ruimte in Diemen 
claimen, welke bestemd is voor de eigen leefgemeenschap.

● Amsterdammers met een auto, maar zonder parkeervergunning, die de 
parkeerplaatsen gebruiken die bestemd zijn voor de mensen die in Diemen wonen 
en werken.

  
Een deel van deze problemen komen voort uit het verkeersbeleid van de Nederlandse 
regering, een ander deel komt voort uit het Amsterdamse beleid. Dit betekent echter niet dat 
Diemen hier niets tegen kan ondernemen. In tegendeel!
  
Wat kan Diemen doen: 

● De regering en de Tweede Kamer laten weten dat hun plannen niet aanvaardbaar 
zijn voor de inwoners van Diemen.

● Parkeerverbod met gratis ontheffing voor alle bewoners en locale werknemers 
(uitgezonderd enkele gebieden bij winkelcentra, waar een kort-parkeerregime 
heerst).

● Meer 30 km zones, zoals bijvoorbeeld in de hele bebouwde kom.
● Handhaven stapvoets rijden op de woonerven.
● Fijnmazig openbaar vervoer (Dolmus minibusjes).
● Buslijnen 46 (naar AMC), 144 en 136 moeten blijven.
● Stimuleren fietsverkeer voor korte afstanden, maar dan wel in schone lucht.
● Ontmoediging van het doorgaande oost-west verkeer.
● Lightrail naar Amsterdam met een korte interval.

  
Een ander zorgenkind van het verkeersbeleid van Diemen is de kruiding bij het NS station 
Diemen, getuige de ernstige ongelukken die daar de laatste jaren plaatsvinden. Dit kan 
zo niet langer, de verkeerssituatie moet grondig worden herzien. Op korte termijn kan een 
veilige oversteekplaats voor voetgangers worden gerealiseerd. Op lange termijn moet er een 
ongelijkvloerse kruising komen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de locale 
treinverbinding en het doorgaande spoor.



 4. Veiligheid.
Een veilige leefomgeving is essentieel voor het gevoel van vrijheid en is een zeer belangrijke 
voorwaarde voor een ieders persoonlijke ontwikkeling. In de laatste jaren is het gevoel van 
onveiligheid helaas sterk toegenomen. Het is belangrijk dat burgers kunnen vertrouwen op 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de overheid. In Diemen wordt er hard gewerkt aan een 
nog betere leefomgeving en daarom bestaat er een zogenaamd veiligheidsplan.
  
Maar... dat betekent niet dat de gemeente nu rustig achterover kan leunen. Een 
samenleving is altijd in beweging en dus is een veiligheidsplan nooit af. D66 blijft de 
actualiteit van de veiligheid continu controleren, zowel bij de gemeente als bij de burger. Wij 
willen meer buurtcontrole en een betere naleving van de spelregels, welke ervoor zorgen dat 
je prettig woont in je buurt. Ook U bent als burger van Diemen medeverantwoordelijk, niet 
alleen de overheid!
  
D66 wil dat vergunningen voor gevaarlijke bedrijven of ondernemingen met een openbare 
functie (zoals de horeca) eenvoudig door het publiek zijn te raadplegen. Zelfregulering en 
veiligheidscontroles door de branches zelf juichen wij natuurlijk toe, maar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid ligt altijd bij de overheid. Wie de veiligheid van zijn bezoekers niet kan 
garanderen, moet rekening houden met de intrekking van zijn vergunning.

 5. Onderwijs.
Onderwijs is heel erg belangrijk. Onze jeugd is immers de toekomst!
  
D66 wil dat er rond de school dagarrangementen komen: een doorlopend aanbod van 
opvang voor schooltijd, overblijf en culturele, sportieve en educatieve activiteiten tijdens en 
na schooltijd. Ook peuterspeelzaal en voor- en vroegschoolse opvang moeten geïntegreerd 
worden aangeboden voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De bredeschool in Diemen kan hiertoe als 
experiment worden gezien. Dat juichen wij toe.
  
Nog steeds vinden wij het onbegrijpelijk dat Diemen geen middelbare school heeft. Zeker 
met de bebouwing van de Sniep, die zal leiden tot een hoger aanbod van leerlingen, is 
het een gemis dat Diemen niet over een middelbare school beschikt. Ondanks eerdere 
pogingen die wij deden, maar waarvoor wij geen medewerking verkregen van de 
(meerderheid) van de raad, blijven wij ons hiervoor inzetten. In de toekomstvisie van 
D66 staat de kenniseconomie hoog in het vaandel en daarbij past een hoog niveau van 
onderwijs.

 6. Kunst en Cultuur.
Een sterke culturele infrastructuur met aandacht voor de kwaliteit van de kunsten prikkelen 
de creativiteit en fantasie en heeft een meerwaarde voor de samenleving.
  
Diemen beschikt over een prachtig theater in het hart van Diemen. De verzelfstandiging 
van dit theater en de daaraan verbonden horeca kan leiden tot een nog breder en 
kwalitatief hoogwaardiger aanbod van voorstellingen en films. Ook zal de horeca van het 
theater een meer openbare functie kunnen hebben en een bindende rol kunnen zijn in 
onze gemeenschap. D66 zal actief participeren in dit proces om cultuur voor de burger 
toegankelijk te maken en andersom: de burger te laten kiezen voor zijn levensvervulling.
  
Het bestaande programma voor kunst in de openbare buitenruimte moet van D66 worden 
voortgezet en uitgebreid. Uiteraard zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de 
gebruikers van deze openbare ruimte.
  



 7. Jong en Oud.
Begin bij het begin: investeren in mensen begint bij de jeugd. Naast goed onderwijs en 
sport-activiteiten moet de jeugd zich ook op ander vlak kunnen ontwikkelen en vermaken. 
Wij vinden daarom een muziekschool en andere uitingen van kunstzinnige vorming heel 
belangrijk, maar daarnaast moet er ook plaats zijn voor een jongerencafé, juist in het 
centrum van Diemen. Niet wegstoppen, maar integreren! Sociale cohesie in plaats van 
wegkijken. En dit geldt ook voor onze senioren. Niet wegstoppen, maar activeren!
  
Veel kan worden bereikt door middel van kleinschalige projecten, welke helemaal niet veel 
geld hoeven te kosten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan jeu-de-boules banen in 
Diemen of een soort hangplek voor ouderen in het Cassinpark. Overigens blijven wij ook nog 
steeds pleiten voor een 'ouderenwerker'.
  
De twee leeftijdsgroepen zouden veel meer samen moeten doen. D66 wil dat jongeren- 
en ouderenorganisaties met elkaar een project opstarten om meer met elkaar in contact te 
treden. Er mag geen kloof ontstaan tussen deze twee groepen. Zij hebben elkaar juist veel 
te bieden!
  
Het gaat niet alleen om de inzet van de (beperkte) middelen, maar juist om de inzet zelf!

 8. Sport en Recreatie.
D66 Diemen wil meer inwoners van Diemen aan het bewegen krijgen. Daarom wil 
D66 Diemen de sportraad van de gemeente vragen om, samen met de deelnemende 
sportverenigingen, tot een plan te komen met als doelstelling meer inwoners georganiseerd 
te laten sporten.
  
Ons buitengebied wordt steeds beter bezocht. Het is daar fijn recreëren, maar het kan 
natuurlijk altijd beter. Wij blijven zoeken naar verdere mogelijkheden die voor Diemen 
meerwaarde hebben en staan open voor alle suggesties. Hierbij valt te denken aan een 
restaurant of theehuis bij de ingang van het Diemerbos of een (midget) golfbaan. Het 
Diemerbos moet een stadspark worden zoals het Vondelpark in Amsterdam.
  
Speciale aandacht vragen wij voor ons zwembad dat niet alleen werkt met structurele 
tekorten, maar ook te weinig te bieden heeft voor de 'gewone' burger. Zomaar een baantje 
trekken is met de beperkte openingstijden niet voor iedereen gemakkelijk. Eigenlijk is dat 
gek. D66 wil daarom een meer commerciële aanpak: betere openingstijden voor het brede 
publiek. Uiteindelijk brengen meer bezoekers ook meer geld in het laatje.

 9. Vrijwilligers.
Vrijwilligers geven blijk van verantwoordelijkheid voor de samenleving. Vrijwilligerswerk 
bevordert niet alleen het functioneren van de samenleving, maar is ook belangrijk voor de 
vrijwilliger zelf.
  
De jaarlijkse toenemende vraag naar vrijwilligers overschaduwt helaas al jaren het aanbod. 
Er is een chronisch tekort aan mensen die hun tijd willen geven voor de goede zaak. Dit is 
erg jammer.
  
Wij streven naar een betere samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers en/of 
organisaties. Ons vrijwilligersbeleid moet meer worden afgestemd op de behoeften van de 
vrijwilliger zelf en en de organisaties met als doel de kwaliteit te vergroten. Juist ook het 
verbeteren van de relatie tussen jong en oud en de vergroting van de participatiegraad van 
deze groepen ins ons Diemen kan hierbij een grote rol vervullen.



  

 10. Duurzaam Diemen. 
Een duurzame gemeente wordt gekenmerkt door een beleid dat geheel is gericht op de 
doelstellingen van 'duurzame ontwikkeling'. Dat is ontwikkeling van onze economie, onze 
leefomgeving en onze samenleving waarin een hoge kwaliteit van leven wordt nagestreefd 
en die ook komende generaties in staat stelt om goed te leven. De onderwerpen die in dit 
verband worden geraakt vallen in de volgende volgende groepen van vraagstukken: 

1. Toegevoegde economische waarde
De gemeente moet mensen en bedrijven voorwaarden scheppen om inkomsten te 
verwerven. De ene bedrijvigheid heeft een hoger maatschappelijk nut dan de andere.

2. Verbetering van het milieu
In deze groep vallen energiebesparing, de overgang op zonne-energie, beperking 
van uitlaatgassen, het vergroten van de verkeersveiligheid, besparing van water en 
het behoud van andere natuurlijke hulpbronnen, het hergebruik van afvalstoffen en 
het tegengaan van de vervuiling van lucht, water en bodem.

3. Locale sociale rechtvaardigheid
Hieronder vallen de gelijke kansen, ruimte voor het individu, eigen 
verantwoordelijkheid, respect voor alle groepering (leeftijd, afkomst). In het kader 
van duurzaam inkopen kan voorrang worden gegeven aan plaatselijke MKB-
ondernemingen.

4. Rechten en gelijke kansen in de derdewereldlanden
De gemeente zal bij haar inkoopbeleid een voorkeur hebben voor producten met 
een eerlijke herkomst. Ook zal zij ruimte creëren voor initiatieven om de mensen in 
de derdewereldlanden te steunen, hetzij financieel, hetzij rechtvaardig. De inkoop 
van 'fair trade' producten door de gemeentelijke organisaties is wel het minimum dat 
een gemeente kan doen voor de arme landen.

  
De duurzame gemeente zal de eigen bedrijfsactiviteiten verbeteren, maar vooral 
ook de condities scheppen voor de burgers, instellingen en bedrijven om een betere 
duurzaamheidsprestatie te leveren. Dit laatste gaat verder dan duurzaam inkopen en is 
vooral gericht op gedragsverandering.

 11. Kwaliteit van Bestuur en Financiën.
Al deze speerpunten van D66 Diemen kunnen nooit los worden gezien van een 
kwalitatief goed bestuur en gezonde financiën. Dat zijn welhaast de twee belangrijkste 
randvoorwaarden voor een goed beleid. Dat tezamen met een goede visie, veel inzet en een 
gezonde dosis lef.
  
Een gemeente is niet alleen een politiek orgaan dat is belast met het besturen van onze 
leefruimte, maar ook een orgaan met een lange rij van verantwoordelijkheden. Denk aan de 
inzameling van afval, groenvoorziening, wegonderhoud, afgifte van paspoorten, verlenging 
van vergunningen, noem maar op.
  
D66 Diemen wil de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Diemen op een goed 
niveau brengen: beter, sneller, transparanter en efficiënter. Want u mag toch ook een 
proactieve houding van uw gemeente verlangen?
  
Maar D66 Diemen ziet ook heel graag bijdragen van burgers aan het politieke werk. Wij 
doelen hier op deelname aan buurtgesprekken en overlegpanels. Breng uw ideeën naar 
voren. Politici moeten door ons allemaal worden gesteund en gestimuleerd om tot een goed 
beleid te komen. Wij verwachten van alle burgers dat zij hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen.


