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Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en natuurlijk inwoners en andere 
belangstellenden op de publieke tribune. 
 
Ooit noemde columnist Jan Blokker Diemen de lelijkste plaats van Nederland. Diemen is 
tegenwoordig zeker niet meer het lelijke eendje van ons land. Door jarenlange inspanningen 
en de toewijding van een uitstekende ambtelijke organisatie is de kwaliteit van de openbare 
ruimte sterk verbeterd. Ook het beleid van het huidige College heeft bijgedragen aan een 
aantrekkelijke leefomgeving. Het instrument "Handboek openbare ruimte" heeft geleid tot 
een duidelijke visie en concrete richtlijnen voor aanpassingen in de openbare ruimte. Dit 
alles heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie op 
dit beleidsterrein. 
 
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook te zien in de transformatie van het deels 
leegstaande kantorencomplex Diemervijver naar een studentencampus met aanvullende 
voorzieningen. Een groot ruimtelijk project in Diemen dat helaas minder voorspoedig 
verloopt, is nieuwbouwwijk Plantage De Sniep. Juridische stappen kunnen de 
ontwikkelcombinatie in beweging zetten en een snellere ontwikkeling van de wijk mogelijk 
maken. D66 spreekt de wens uit om in ieder geval geen concessies te doen aan het 
ambitieniveau in ruimtelijke kwaliteit van Plantage De Sniep. 
 
Ook in het centrumgebied wordt hard gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de openbare 
ruimte. Ondanks dat er nog winkelunits leeg staan vindt D66 het nieuwe winkelcentrum 
Diemerplein een aanwinst voor Diemen. Vorig jaar riep D66 bij de algemene beschouwingen 
op om de toegankelijkheid van het winkelcentrum voor mindervaliden te verbeteren. We 
constateren dat dit tot nu toe slechts ten dele is gelukt. De geleidingslijnen zijn op de meeste 
plekken aangebracht, maar fietsen en brommers (die bijvoorbeeld bij de HEMA regelmatig 
de stoep blokkeren) zorgen dat deze toegankelijkheid in de praktijk tegenvalt.  
 
Belangrijk bij de ruimtelijke inrichting van wijken in Diemen is de communicatie met de direct 
betrokkenen en dat zijn natuurlijk de bewoners van de betreffende wijk. Deze bewoners 
hebben hun eigen behoeften en wensen en vaak hebben ze als gebruiker ook nog eens een 
nuttige inbreng. Soms zijn er tegenstrijdige belangen in het spel en zal de gemeente een 
afweging moeten maken. De gemeente zal deze afweging wel moeten uitleggen aan de 
bewoners. Dat deze communicatie beter kan, is afgelopen jaar gebleken bij de herinrichting 
van het Van Markenplantsoen (Diemen-Centrum) en Buytenstee (Diemen-Noord). 
 
De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit laat zien dat er wordt gewerkt aan de 'P' van 
'Product' in de citymarketingmix, al gaat dat per definitie langzaam. D66 is blij met het 
visiedocument over Citymarketing en vindt het belangrijk dat de vervolgstappen snel en 
nauwgezet genomen worden. De eerste focus zal moeten liggen op warme citymarketing: 
het tevreden stellen en het behouden van bewoners en bedrijven. Vervolgens heeft het 
aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven (ofwel: koude citymarketing) grote 
toegevoegde waarde om bijvoorbeeld een versnelling in de ontwikkeling van Plantage De 
Sniep te kunnen realiseren. Hierbij is citybranding van belang. 
 
In de begroting van 2014 is te zien dat de gemeentelijke lasten verlaagd worden. Vergeleken 
met andere gemeenten liggen de gemeentelijke lasten in Diemen echter nog op een relatief 
hoog niveau. Naast de 'P' van 'Product' is ook de 'P' van 'Prijs' onderdeel van de 
citymarketingmix. Gemeentelijke lasten zijn daarom ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid 
van een gemeente. Lastenverlagingen dienen echter wel op een verantwoorde wijze plaats 
te vinden. Indien namelijk gesneden wordt in het voorzieningenniveau heeft dit weer een 
negatieve invloed op de 'P' van 'Product'. 



 
 
Het College is erin geslaagd om een vrijwel sluitende meerjarenbegroting te presenteren. 
Alleen in 2017 staat nog een minnetje. In de begroting wordt tevens geanticipeerd op de 
voorgenomen Rijksbezuinigingen volgens de 'trap op, trap af' systematiek. De zware 
economische omstandigheden en de onzekere financiële gevolgen van de decentralisaties 
zouden het evenwicht in de meerjarenbegroting nog kunnen verstoren. D66 is van mening 
dat de decentralisaties ook in de overgangssituatie in 2015 binnen het geboden budget 
moeten plaatsvinden. Pas als dit echt niet lukt en het Rijk niet bereid blijkt het tekort te 
financieren moet worden beoordeeld of we hier als gemeente extra middelen voor in kunnen 
en willen zetten. We hopen dat daar snel duidelijkheid over komt, zodat indien noodzakelijk 
verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt.  
 
In de komende jaren is een bezuiniging ingeboekt door de beveiliging in de omgeving van 
Station Diemen-Zuid af te bouwen en te vervangen door cameratoezicht. D66 kan de 
redenering van het College volgen dat dit verantwoord is door de toegenomen drukte en de 
beveiliging bij Campus Diemen-Zuid. We vragen het College wel de gevolgen van deze 
beleidsmaatregel te monitoren. In het algemeen is de objectieve veiligheid in Diemen 
toegenomen. Zo is het aantal straatroven, woninginbraken en geweldplegingen in 2012 
afgenomen. De laatste maanden is het aantal woninginbraken echter helaas weer gestegen. 

Eén van de manieren om het veiligheidsgevoel te verbeteren is door te zorgen dat mensen 
zo weinig mogelijk worden geconfronteerd met overlast en hangjongeren. En om dit te 
realiseren is een effectief jongerenbeleid uiteraard onmisbaar. De afgelopen jaren is er 
binnen het jongerenwerk het nodige veranderd. Zo is de Diemer Factory gesloten en worden 
de aangeboden activiteiten steeds meer vormgegeven in overleg met de jongeren zelf. Wat 
D66 betreft is een volledige herijking van het jongerenwerk de komende jaren noodzakelijk. 
Om niet achter te blijven bij de ontwikkelingen binnen de samenleving als geheel en bij 
jongeren specifiek blijft het erg belangrijk om voortdurend met de tijd mee te gaan. 

Deze herijking van het jongerenwerk zal volgens D66 voor een belangrijk deel in het 
verlengde liggen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Naar verwachting zal de 
scheidslijn tussen jeugdzorg en jongerenwerk na deze decentralisatie vrijwel helemaal zijn 
verdwenen. Waar de preventieve werking van het jongerenwerk stopt, begint de jeugdzorg 
met het oplossen van problemen.  

Rond de invoering van de Participatiewet bestaan op dit moment nog veel onduidelijkheden. 
Deze decentralisatie lijkt de gemeente mogelijkheden te bieden om onder andere jongeren 
betrokken te houden bij de samenleving. Een voorbeeld daarvan is het verlangen van een 
tegenprestatie bij aanmelding voor een uitkering. D66 vindt het een goede zaak om mensen 
op deze manier te activeren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bovendien 
worden zo individuele ontplooiingsmogelijkheden en kansen op betaald werk gecreëerd. 
Deze regeling mag echter niet als excuus worden gebruikt om mensen met weinig 
mogelijkheden te korten op hun uitkering. 

Over de toekomst van de Stichting Welzijn Diemen voeren we al enige tijd discussie in de 
gemeenteraad. Deze discussie is voorlopig nog niet geëindigd, maar er zijn al wel stappen 
gezet. Zo heeft de raad vrijwel unaniem geoordeeld dat een sterke, lokale welzijnsstichting 
de voorkeur heeft. Er bestaat op dit moment nog enige discussie over welke soorten taken 
de SWD eigenlijk op zich hoort te nemen. Vooral rond de peuterspeelzalen is hier het laatste 
woord nog niet over gesproken en wachten we met interesse op het voorstel van de 
samenwerkende onderwijsstichtingen. 



 

 

De discussie over de toekomst van de SWD heeft er toe geleid dat de ouderenadviseur sinds 
begin 2013 werkzaam is bij de Stichting MaDi en al het maatschappelijk werk nu onder 
dezelfde organisatie valt. Inmiddels is de functie van Vraagbaak verdwenen waardoor de 
Sociaal Raadsvrouw het nog drukker heeft gekregen. Het valt D66 erg tegen dat de beloofde 
formulierenbrigade op dit moment nog niet actief is. Als het instellen van de 
formulierenbrigade niet blijkt te lukken, moeten we een alternatief vinden om geen ‘gat’ te 
laten vallen in de informatie- en adviesfuncties die we als gemeente geacht worden aan te 
bieden.  

Voor veel bestuurlijke taken vindt D66 Diemen de Diemense schaal veel wenselijker dan het 
schaalniveau van grote buur Amsterdam. De decentralisaties zullen echter zorgen voor 
verschuivingen in optimaal schaalniveau. Afgelopen jaar is de discussie over 
intergemeentelijke samenwerking in een stroomversnelling geraakt. We ondersteunen de 
strategie van het College om met soortgelijke gemeenten de samenwerking aan te gaan en 
niet op te gaan in het grote Amsterdam. Immers, de schaalgrootte van Amsterdam kent 
naast efficiencyvoordelen ook schaalnadelen door bureaucratisering. Ook is de afstand naar 
de burger in een gemeente als Amsterdam bijzonder groot en lijkt deze afstand zeker niet 
kleiner te worden door het opheffen van de stadsdelen.  
 
D66 is positief over het DUO+ samenwerkingsverband. We moeten hierbij uiteraard wel van 
onze eigen kracht uit blijven gaan en alleen samenwerken op taakvelden waar de 
deelnemende gemeenten elkaar kunnen versterken. Diemen is namelijk geen lelijk eendje en 
ook geen Calimero ("Zij zijn groot en ik is klein, en da's niet eerlijk, o nee"). We hebben een 
uitstekende ambtelijke organisatie. Onze ambtenaren zijn professionals die worden 
uitgedaagd door de dynamiek van een grootstedelijke omgeving binnen een platte en 
overzichtelijke organisatie. We mogen best wel wat vaker met de vuist op tafel slaan in 
overleggen en onderhandelingen met belangrijke stakeholders zoals de eerder genoemde 
ontwikkelcombinatie Plantage De Sniep. 
 
Een ander voorbeeld van zo'n stakeholder is Rijkswaterstaat. D66 maakt zich grote zorgen 
om de luchtkwaliteit in Diemen. De luchtkwaliteit is op verschillende plaatsen in Nederland 
nabij snelwegen verslechterd door wegverbredingen en snelheidsophogingen. Het is de 
vraag of de luchtkwaliteit ook in Diemen verder is verslechterd, aangezien er geen 
structurele meetgegevens beschikbaar zijn. We lezen graag in het binnenkort te behandelen 
Actieplan Luchtkwaliteit welke acties we richting Rijkswaterstaat gaan ondernemen.  
 
D66 is blij met het weghalen van het derde spoor bij station Diemen, maar als het aantal 
treinen tussen Amsterdam en Almere verder gaat toenemen is het noodzakelijk om met 
ProRail in overleg te treden over het realiseren van een ongelijkvloerse spoorwegovergang 
in de Ouddiemerlaan.   
 
De gemeente Diemen kan ook wat vaker zelf de regie in handen nemen, zoals bij de 
ontwikkeling van een citymarketingplatform. Een ander voorbeeld is de aanleg van glasvezel 
in de gemeente Diemen waar allerlei subsidieregelingen voor bestaan. Ook kan de 
gemeente Diemen een convenant afsluiten om tot samenwerking te komen met MBO- en 
HBO-instellingen in de regio, zodat meer studenten door middel van opdrachten betrokken 
raken bij activiteiten met een toegevoegde waarde voor Diemen, zoals evenementen op het 
Diemerplein of in de Diemer Factory.  
 
D66 vindt dat dit College op verstandige wijze Diemen door moeilijke tijden leidt. Laten we op 
zelfbewuste wijze de transformatie van Diemen van lelijk eendje naar mooie zwaan 
voortzetten.  


