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Nu
vooruit

In dit verkiezingsprogramma leest u wat wij 
als lokale afdeling willen bereiken voor onze 
gemeente. Onze visie, ideeën en standpun-
ten vloeien voort uit het gedachtegoed van 
D66.

U zult onze visie herkennen op het gebied 
van kwalitatief goed onderwijs, een mo-
derne	duurzame	economie,	een	financieel	
gedegen beleid, vernieuwing op het gebied 
van energie, en een divers aanbod van kunst, 
cultuur en sport.

Wij vinden dat de inwoners en het bedrijfs-
leven centraal staan. De inwoners en het 
bedrijfsleven zullen voortdurend eigen 
wensen hebben en het gekozen bestuur zal 
daarin de nodige keuzes maken en beslissin-
gen nemen. Om de juiste beslissingen te ne-
men is burgerparticipatie daarbij een groot 
goed.

Om meer inwoners bij de besluitvorming 
te betrekken, zal de afstand tussen politieke 
vertegenwoordiging en inwoners/onderne-
mers zo klein mogelijk moeten zijn. De D66 
raadsleden zijn daarom altijd eenvoudig te 
bereiken.

Tevens vindt D66 dat alle relevante stuk-
ken in het besluitvormingsproces openbaar 
beschikbaar moeten zijn. De raadsverga-
deringen zijn al open voor de inwoners. 
D66 vindt het van belang dat iedereen die 
wil relevante stukken in kan zien of debat-
ten kan volgen.

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er 
zullen	zich	na	het	definitief	maken	van	het	
verkiezingsprogramma en ook gedurende 
de komende raadsperiode ongetwijfeld 
onderwerpen en omstandigheden aandie-
nen die niet zijn voorzien en dus niet in dit 
programma zijn opgenomen. In die gevallen 
zal D66 Diemen altijd terugvallen op het 
gedachtegoed van D66.

Wij danken u voor uw vertrouwen in D66.

Verkiezingsprogramma D66 – Afdeling Diemen voor de Gemeenteraad 2014 – 2018

Ons verkiezingsprogramma
D66 Diemen is verheugd dat u interesse toont in ons 
verkiezingsprogramma.

Diemen
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Het gedachtegoed van D66

Het gedachtegoed

Dit verkiezingsprogramma bouwt voort op het sociaal-liberale  
gedachtegoed van D66.

Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen

D66 werkt aan een wereld waarin de mens 
centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen. We staan voor de vrij-
heid van mensen om zichzelf te ontplooien. 
Op school, in hun baan of met hun eigen 
bedrijf. Kansen voor iedereen met ambi-
tie. Vrije mensen die niet beperkt mogen 
worden door starre systemen, strikte regels 
of ontoereikende stempels en vooroordelen. 
Mensen die vrij zijn om te denken en te 
doen. Mensen die initiatief nemen, geven 
vorm aan hun eigen leven en dat van dier-
baren en daarmee aan onze samenleving. 
Daarvoor biedt D66 maximaal de ruimte.

Beloon de prestatie en deel de 
welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. 
Mensen zijn verschillend en wij willen dat 
de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Wij streven naar economische zelfstan-
digheid voor zoveel mogelijk mensen en 
vinden dat mensen die uitmuntend pres-
teren daarvoor een beloning verdienen. Wij 
willen een dynamische, open samenleving 
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn 
of haar eigen beslissingen te nemen. Een 
samenleving waarin iedereen zich op zijn 
eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om wel-
vaart met elkaar te delen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen in het 
maatschappelijk en economisch proces, 
want daar worden we allemaal beter van.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen red-
den dragen we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. Onderling verbonden, in 
vertrouwen, met zorg en verantwoordelijk-
heid voor elkaar, voor onze omgeving en 
onze gezamenlijke toekomst. D66 toont 
betrokkenheid bij mensen met tegenslag. 
Wie struikelt wordt op de been geholpen 
en aangemoedigd om zelfstandig te blijven 
staan.

Dat is liberaal, dat is sociaal.

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 
treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze 
omgeving.

De aarde is geen gebruiksartikel. We moeten 
stoppen met het uitputten en vervuilen van 
onze leefomgeving.

D66 houdt rekening met toekomstige gene-
raties. D66 wil investeren in deze toekomst 
en is voor schone energie en een duurzame 
economie. 

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samen-
leving zijn vrijheid voor en gelijkwaardig-
heid van ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst.

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplos-
sing	van	belangenconflicten	en	een	respect-
vol gehanteerde vrijheid van meningsvor-
ming en -uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons 
centrale waarden. Die waarden zijn univer-
seel en zonder meer bovengeschikt. Wij 
beschermen de grondrechten van onszelf 
en anderen. We leven in een rechtsstaat ge-
stoeld op vrijheden. 

Onderwijs is de sleutel tot  
succes en persoonlijke groei

Onderwijs is de basis voor succes, persoon-
lijke groei en zelfontplooiing. Dit vraagt 
onder meer om goed opgeleide leraren die 
met passie het beste uit zichzelf en hun 
leerlingen kunnen halen. En dit vraagt om 
een overheid, landelijk en lokaal, die daar 
oog en waardering voor heeft. Dat maakt het 
mogelijk dat mensen zelf keuzes maken en 
vorm geven aan hun eigen leven.

D66 werkt hieraan op Europees, landelijk 
en op lokaal niveau. Ook de vertegenwoor-
digers van D66 Diemen baseren hun beslis-
singen bij gemeentelijke onderwerpen op 
het sociaal-liberale gedachtegoed. 

van D66
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Als het aan D66 ligt, dan is Diemen de parel van de regio. Waarin  
eenieder in vrijheid en met plezier kan wonen, werken en leven.

De inwoners van Diemen zijn trots op hun 
gemeente. Ze helpen elkaar waar nodig en 
zo goed als mogelijk. De gemeente treedt 
op als betrouwbare achterwacht en onder-
steunt op gebieden waar het echt nodig is.

Kunst en cultuur dienen om de mens te 
ontspannen, te verbinden en creatief te 
maken. Een bloeiend verenigingsleven 
wordt ondersteund om onder andere 
ouderen en zwakkeren in de samenleving 
ruimte te bieden om zichzelf te ontplooien.

Waar willen we heen met Diemen?

D66 wil van Diemen een nog groenere en 
schonere gemeente maken. Het realiseren 
van een energieneutrale gemeente is uit 
het oogpunt van duurzaamheid van groot 
belang.

Goede	en	veilige	fietsroutes,	goed	openbaar	
vervoer en toegankelijke wegen maken mo-
biliteit mogelijk voor jong en oud.

D66 wil graag dat in Diemen een bruisend 
centrum kan ontstaan waar men kan 
werken, winkelen, ontspannen en elkaar 
ontmoeten.

Waar willen we heen met Diemen?

D66 gelooft in de individuele kracht van de 
gemeente, maar is zich bewust van politieke 
ontwikkelingen waarin samenwerking met 
andere gemeenten gezocht moet worden. 
D66 zal deze samenwerking actief helpen 
opzoeken om effectiviteit van beleid en ef-
ficiëntie	in	de	uitvoering	te	realiseren.	Daar-
bij blijft de zelfstandigheid en het unieke 
gezicht van Diemen voorop staan.
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Financiën

Decentralisaties

Naast	deze	moeilijke	financiële	en	econo-
mische omstandigheden heeft het kabinet 
Rutte-Asscher ook een aantal beslissingen 
doorgevoerd die weerslag hebben op ge-
meenteniveau.

Zo worden drie landelijke overheidstaken 
gedecentraliseerd. Daarvoor krijgt de ge-
meente	extra	financiële	ondersteuning,	
maar, zo is de verwachting, zal dit niet de 
volle omvang hebben als waarvoor de Rijk-
soverheid deze taken momenteel uitvoert. 
Met andere woorden: minder geld voor 
meer werk.

“Recessie, bezuinigingen, werkloosheid, armoede, lagere uitkeringen 
uit pensioenfondsen”, dit zijn de dagelijkse krantenkoppen. Over-
heden, ondernemingen, MKB en burgers hebben hier iedere dag mee 
te	maken.	Ook	gemeenten	hebben	in	de	afgelopen	jaren	al	flink	de	
broekriem moeten aanhalen en de komende jaren zijn er nog vele uit-
dagingen. Dit geldt ook voor Diemen.

Sluitende begroting

Ook voor de komende raadsperiode 
blijft een sluitende begroting het uitgangs-
punt voor D66 Diemen.

De gemeente heeft haar inkomsten uit het 
gemeentefonds (circa 40% van de inkom-
sten), de gemeentebelastingen (onder 
andere de OZB), bedrijfsmatige activiteiten, 
rechten,	gemeentelijke	heffingen	en	inkom-
sten uit eigen bezittingen.

De	financiële	ondersteuning	die	de	ge-
meente uit het gemeentefonds krijgt, wordt 
landelijk bepaald. Waaraan dit besteed dient 

te worden ligt voor een groot gedeelte vast. 

Op de overige inkomsten kan de gemeente 
invloed uit-oefenen.

In de voorgaande jaren heeft de gemeente 
Diemen een aantal bezuinigingen doorge-
voerd maar ook aan de inkomstenkant heeft 
de gemeente een aantal lastenverzwaringen 
moeten doorvoeren. Dit betekende een 
verhoging van circa 100 euro op de gemeen-
telijke lasten per huishouden. D66 Diemen 
meent dat voor de komende jaren geen 
nieuwe of extra lastenverzwaringen mogen 
worden ingevoerd.

In het licht van het doorvoeren van bezui-
nigingen en de aankomende decentralisa-
ties dient de gemeente zich te bezinnen op 
het takenpakket en de uitvoering daarvan. 
Dit vraagt in eerste instantie om een herij-
king van de gemeentelijke taken. Wat zal de 
gemeente moeten blijven uitvoeren en met 
welke kwaliteit? Maar ook: wat kan en dient 
te worden afgebouwd of afgeslankt? We 
zullen voortdurend vanuit een pragmatisch 
perspectief moeten beschouwen wat het 
beste is voor de gemeente Diemen.

Steeds zal hierbij worden nagegaan in hoe-
verre taken beter of anders kunnen worden 
georganiseerd. Andere gemeenten hebben 
dezelfde problematiek. D66 Diemen meent 
dat	we	efficiënter	en	professioneler	over-
heidstaken uit kunnen voeren door een 
goede samenwerking tussen gemeenten. 
Daarbij moet gedacht worden aan gemeen-
ten van vergelijkbare grootte. Sinds 1 januari 
2013 werkt de gemeente Diemen al samen 
met Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn op het gebied van gemeente-
lijke	belastingen	en	heffingen.	Onder	de	
naam Gemeentebelastingen Amstelland 
hebben de vijf gemeenten voortaan één cen-
trale uitvoeringsorganisatie voor het innen 
van de lokale belastingen.

Deze samenwerking zou verder uitgebreid 
kunnen worden. Dit zou mede een goede 
basis	zijn	voor	een	efficiënte	en	professio-
nele uitvoering van de nieuwe, gedecentrali-
seerde taken.

D66 Diemen vindt dat we bij de keuzes 
zoveel mogelijk de langere termijn in 
gedachte dienen te houden. Sluiting van 
bepaalde voorzieningen zouden mogelijk 
voor de korte termijn kostenbesparingen 
kunnen opleveren, maar daarbij ontnemen 
we mogelijk bepaalde voorzieningen van 
de burgers die bij economische oplevering 
weer heel veel geld kosten om te herstellen.

Wat D66 Diemen betreft worden bezuini-
gingen op onderwijsgerelateerde uitgaven 
zo veel mogelijk vermeden.

Burgerparticipatie vraagt trans-
parantie

D66 meent dat wij bij het doorvoeren van 
aanzienlijke bezuinigingen de visie van de 
Diemense inwoners dienen te horen. Het 
is mogelijk dat Diemen een aantal voorzie-
ningen heeft met een hoog serviceniveau 
maar ook met relatief hoge kosten. De 
inwoners van Diemen dienen zich daar vol-
gens D66 Diemen zelf over uit te spreken.

Burgerparticipatie is alleen mogelijk als 
de inwoners voldoende inzicht hebben in 
waaraan het geld wordt uitgegeven, met 
welke achtergronden en de lange termijn 
gedachten. Om burgerparticipatie goed 
mogelijk te maken dient het huishoud-
boekje van Diemen zo transparant mogelijk 
te zijn.
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Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en

Stimuleren en faciliteren van 
initiatieven

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. 
Ook op het gebied van energiebesparing en 
de opwekking van duurzame energie kun-
nen huishoudens en bedrijven veel bereiken 
op eigen kracht. Het is belangrijk dat de 
gemeente burgerlijke initiatieven niet alleen 
mogelijk maakt, maar ook stimuleert. De 
gemeente moet vergunningsprocessen voor 
duurzame verbouwingen van woningen en 

Milieu

kantoren versoepelen. Ook het faciliteren in 
financiering	(goedkope	leningen,	subsidies)	
van initiatieven moet tot de mogelijkheden 
behoren.

Voorbeeldfunctie gemeente

D66 vindt dat de gemeente een voorbeeld-
functie vervult. De gemeente kan anderen 
stimuleren om over te gaan tot het opwek-
ken van duurzame energie door zelf het 
goede voorbeeld te geven. Het beperken van 

De gemeente wil Diemen verduurzamen en energieneutraal maken 
in 2040. Dit houdt in dat zoveel mogelijk energie wordt bespaard 
en dat de resterende energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt in 
de gemeente en regio. Hiervoor is een actieplan Energiebeleid ge-
maakt. D66 ondersteunt dit plan volledig en zou waar mogelijk deze 
doelstellingen sneller willen realiseren.

het energieverbruik van gemeentelijke ge-
bouwen en openbare verlichting evenals het 
verduurzamen van het gemeentelijk wagen-
park zijn hierbij belangrijke stappen.

Gemeentelijke duurzame  
energievoorziening

Naast de uitbreiding van kleinschalige 
particuliere voorzieningen is ook ener-
gieopwekking op een grotere schaal nodig 
om Diemen in het jaar 2040 energieneu-
traal te maken. Dit kan mogelijk worden 
gemaakt door constructie van zonnecellen 
op de daken van openbare gebouwen. De 
gemeente zal ook de inwoners meer kunnen 
ondersteunen bij het nemen van duurzaam-
heidsmaatregelen in hun huis. Ook moet 
de mogelijkheid tot het plaatsen van wind-
molens in het buitengebied van Diemen 
worden onderzocht: één windmolen kan 
voorzien in de elektriciteitsbehoefte van on-
geveer 16% van de Diemense huishoudens.

D66 vindt dat bij de verdere invulling van 
deze plannen de Diemenaar betrokken moet 
worden, zodat bij alle voor- en nadelen ook 
het oordeel van de inwoners wordt gehoord 
en dit bij de uiteindelijke besluitvorming 
kan worden meegenomen.

Stimuleren energiezuinig  
vervoer

D66 vindt dat de gemeente vulpunten moet 
plaatsen voor auto’s die rijden op waterstof 
en groen gas, evenals oplaadpunten voor 
elektrische auto’s, teneinde het gebruik van 
energiezuinige vervoermiddelen in Diemen 
te stimuleren.

Luchtkwaliteit

Fijnstof is een probleem in Diemen. D66 
vindt dat de gemeente nauwkeurige me-
tingen moet laten uitvoeren om vast te 
stellen hoe groot het probleem nu werkelijk 
is en welke gevaren er aan vastzitten. Om 
schadelijke emissies te verlagen moeten 
meer bomen geplaatst worden langs de 
snelwegen. D66 vindt dat de gemeente op 
een aantal plekken vaste meetpunten voor 
(ultra-)	fijnstof	dient	te	plaatsen.	Meten	is	
weten. 

Openbaar groen

Groen en natuur in de gemeente hebben een 
belangrijke toegevoegde waarde. Zij dra-
gen bij aan gezondheid, leefbaarheid en aan 
economische activiteit.

De openbare ruimte in Diemen is de af-
gelopen jaren enorm opgeknapt. D66 wil 
daar op voortbouwen. Een gemeente met 
een goed verzorgde openbare ruimte is niet 
alleen prettiger om in te leven, maar ook 
veiliger.

Groen met cultuurhistorische waarde (zoals 
in Oud-Diemen en bij begraafplaats Rust-
oord) is een waardevol bezit. D66 vindt 
daarom dat dit behouden en verder ontwik-
keld moet worden.

Informatie en educatie over de waarde van 
het groen in de gemeente is erg belangrijk. 
Door thematische routes, educatieve tuinen 
en informatieborden te realiseren wil D66 
hier beter in voorzien.
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Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Brede HOED

Om bovenstaande in Diemen te realiseren 
is het belangrijk dat de samenwerking in de 
Brede HOED (Huisartsen Onder Eén Dak), 
waarin diverse organisaties samenwerken 
op het gebied van welzijn en maatschap-
pelijke dienstverlening, in de praktijk goed 
vorm krijgt. Er moet voldoende toezicht zijn 
op het nakomen van gemaakte afspraken 
tussen de samenwerkingspartners in de 
Brede HOED.

D66 wil dat de samenwerking voorlopig 
ieder half jaar wordt geëvalueerd. In het 
bijzonder gedurende de eerste jaren ver- 

D66 wil dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen. Sociaal 
isolement van kwetsbare groepen moet worden voorkomen. D66 
vindt dat de belangrijkste focus bij het uitvoeren van de zorg- en 
welzijnstaken moet liggen bij het ondersteunen van hulpbehoevende 
jongeren, ouderen, chronisch zieken, mensen met een (tijdelijke) 
beperking en hun mantelzorgers.

dient dit extra aandacht van de gemeente, 
die verantwoordelijk is voor de goede 
samenwerking.

Ouderen en WonenPlus

Sociaal isolement bij ouderen wil D66 
zoveel mogelijk voorkomen. Om dit te rea-
liseren is een goed aanbod van activiteiten 
voor deze doelgroep erg belangrijk. Daar-
naast willen we dat ouderen zolang mogelijk 
de kans krijgen zelfstandig in hun eigen huis 
te wonen. Hiertoe moeten nieuwe wonin-
gen zoveel mogelijk levensloopbestendig 
worden gebouwd en oudere woningen 
indien nodig en mogelijk worden aangepast 

aan de eisen van de oudere of hulpbehoev-
ende.

WonenPlus	kan	voor	een	groot	deel	fi-
nancieel onafhankelijk opereren van ge-
meentesubsidies. Maar voor zover dit niet 
mogelijk blijkt moet de gemeente haar 
verantwoordelijkheid nemen en het voort-
bestaan van WonenPlus garanderen.

Jongeren en tieners

Het jongerenwerk is er om zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken die zonder deze aan-
dacht buiten de boot dreigen te vallen. 
Daarom wil D66 dat activiteiten in over-
leg met jongeren worden vormgegeven. 
Het jongerenwerk hoort niet beleidsmatig 
dichtgetimmerd te zijn maar dient vooral in 
de praktijk vorm te krijgen in overleg met 
de jongerenwerkers en andere betrokkenen 
zoals wijkagenten en buurtcentra.

Naast het jongerenwerk vraagt het tiener-
werk in bepaalde delen van Diemen bij-
zondere aandacht. Vaak is aan het eind van 
de basisschool al duidelijk welke kinderen 
geneigd zijn het verkeerde pad op te gaan. 
Alertheid in deze fase kan een hoop proble-
men voorkomen en is ook goed ten behoe-
ve van zowel de objectieve als subjectieve 
veiligheid.

Jeugdzorg

Per januari 2015 wordt de jeugdzorg over-
geheveld van het Rijk naar de gemeen-
ten. Hiervoor is een nieuwe Jeugdwet 
aangenomen. Dit betekent dat de gemeen-
ten verantwoordelijk gaan worden voor alle 
vormen van jeugdhulp. D66 steunt deze 
overgang omdat daarmee de gewenste en 
professionele hulp zo dicht mogelijk bij het 
kind kan worden georganiseerd. Ook kan 
door het verbinden van jongerenwerk en 
jeugdzorg	efficiënter	worden	gewerkt.

Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties zijn een goed middel 
om een aantal maatschappelijke doelen van 
de gemeente te bereiken. Te allen tijde moet 
worden voorkomen dat een middel het 

doel overstijgt. Daarom wil D66 dat deze 
organisaties slechts taken op zich nemen die 
ze	binnen	de	gemaakte	afspraken	en	finan-
ciële kaders kunnen realiseren. Een sterke 
lokale welzijnsorganisatie heeft hierbij de 
voorkeur.
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Onderwijs

Onderwijs

Aan alle voorwaarden voor het verstrekken 
van goed onderwijs moet zijn voldaan, zoals 
goede huisvesting, voldoende faciliteiten 
(waaronder ICT) en goede (verkeers-) veilig-
heid.

Inhoudelijk goed onderwijs, 
weinig bureaucratie

Helaas moeten we constateren dat de 
kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. 
Uit onderzoeken (van onder meer het 
Centraal Plan Bureau) blijkt dat we in geen 

D66 vindt dat iedereen zich optimaal moet kunnen ontplooien en 
hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Goed onder-
wijs is de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling, welvaart en 
welbevinden als wel voor landelijke en lokale economische groei. 
Onderwijs moet zorgen voor brede ontwikkeling en vorming op het 
gebied van kennis, taal en rekenen. Maar ook op het gebied van sociale 
vaardigheden, creativiteit, natuur en cultuur, geschiedenis en burger-
schap.

Onderwijsuitgangspunten

D66 vindt dat ieder kind, ongeacht afkomst, 
geloofsovertuiging of sociaal economi-
sche achtergronden, alle mogelijkheden 
moet hebben tot het volgen van onderwijs. 
Voorkomen moet worden dat er problemen 
ontstaan zoals schoolverzuim en (taal-) 
achterstanden.

Het onderwijs moet zodanig zijn ingericht 
dat elk kind uiteindelijk voldoende uitzicht 
op een baan heeft. 

enkel onderzocht vak Nederlandse leerlin-
gen in de internationale top 10 terugzien. 
Vooral bij het lezen in het basisonderwijs en 
bij wiskunde in het voortgezet onderwijs 
schieten we tekort.

De scholen geven aan dat zij relatief veel tijd 
moeten besteden aan toenemende regelge-
ving en verantwoording. Hierdoor kunnen 
de scholen en leraren te weinig aandacht 
besteden aan het geven van onderwijs. D66 
vindt dat onderwijs in onze samenleving 
weer de aandacht en de kwaliteit moet krij-
gen die het verdient. De leerling en de leraar 
in de klas horen weer centraal te staan. De 
landelijke en de lokale overheden zijn ver-
antwoordelijk voor het faciliteren en sturen 
op de vereiste kwaliteit.

D66 Diemen begrijpt dat de uitvoering van 
het onderwijs de verantwoordelijkheid is en 
blijft van het Ministerie en van de afzonder-
lijke scholen en schoolbesturen, maar zij 
vindt dat de gemeente een belangrijke rol 
heeft bij het toetsen van de kwaliteit en bij 
het verbeteren van het onderwijs. Gemeen-
tebesturen die zich actief opstellen behalen 
daadwerkelijk resultaat.

De gemeente en de scholen dienen daarom 
regelmatig na te gaan waar problemen drei-
gen te ontstaan, zodat snel de belemmerin-
gen weggenomen kunnen worden.

Wanneer er zwakke of zeer zwakke scholen 
in een gemeente zijn zal de gemeente, als 
het aan D66 ligt, proactief in gesprek gaan 
met het schoolbestuur. Zowel om mogelijke 
verbetertrajecten te ondersteunen als om 
ouders actief inzicht te verschaffen in de 
kwaliteit.

Consequenties van  
bezuinigingen

Ook schoolbesturen dienen het huishoud-
boekje op orde te hebben. Als er bezuinigd 
moet worden schuilt er het gevaar dat dit 
in eerste instantie op het personeel wordt 
gezocht. Veel kosten liggen voor langere 
termijn vast en het is niet eenvoudig op die 
kosten te bezuinigen.

Bezuinigen op personeel raakt direct het 
primaire proces en daarmee de kwaliteit van 
het onderwijs.

D66 wil dat als schoolbesturen problemen 
ondervinden	met	de	financiële	huishou-
ding de gemeente daarbij de schoolbesturen 
ondersteunt. 

Voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten en bestrijden 
van verzuim

Het voorkomen van voortijdig schoolver-
laten en het bestrijden van verzuim is 
onderdeel van de landelijke wetgeving. 
Die stelt vast dat het toezicht hierop lokaal 
wordt uitgevoerd (Leerplichtwet en wetge-
ving op de Regionale Meld- en Coördina-
tiefunctie).

Het bestrijden van schoolverzuim is een be-
langrijke preventieve stap in het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten dan wel in het 
voorkomen van slechte schoolprestaties en 
het ontstaan van achterstanden.

D66 vindt het van groot belang dat dit goed 
georganiseerd is zodat tijdig een adequate 
oplossing gevonden kan worden. D66 vindt 
ook dat naast de schoolbesturen de ouders 
een grote verantwoordelijkheid hebben. 
Zij dienen in eerste instantie met passende 
oplossingen te komen. Als dit niet lukt, zal 
de gemeente deze verantwoordelijkheid 
over moeten nemen, zodat het kind het 
onderwijs volgt en zichzelf voldoende kan 
ontplooien.

Brede school en integrale kind-
centra

D66 is voorstander van het verder ontwik-
kelen van brede scholen naar ‘alles-in-1-
scholen’ oftewel integrale kindcentra. Dit 
is het nauwer samen werken van kinder-
opvang, voorschoolse educatie, buiten-
schoolse opvang, sport en cultuur en de 
school, onder één leiding. Hierdoor ontstaat 
een rijker aanbod dat ten goede komt aan 
alle kinderen, taalachterstanden tegengaat 
en zorgt voor gelijke kansen.
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Onderwijs

Waar mogelijk bevordert de gemeente 
het gebruik van schoolgebouwen buiten 
schooltijden. Bijvoorbeeld voor sport, 
cultuur en buitenschoolse opvang (BSO). 
Dit optimaliseert het gebruik van openbare 
voorzieningen en voorkomt leegstand. 
 

Kunst, cultuur, sport en bewe-
gen

D66 hecht veel waarde aan kunst- en cul-
tuurbeleving en onderkent het belang van 
voldoende sport en bewegen. D66 vindt dat 
dit zo vroeg mogelijk zijn plek moet krijgen. 
Dat is naast het leren van rekenen en taal be-
langrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.

D66 wil graag dat de scholen en de gemeen-
te daarin mogelijkheden onderzoeken om 
dit mogelijk te maken. D66 wil de scholen 
stimuleren om meer gebruik te maken van 
Diemense voorzieningen zoals de biblio-
theek.

Vanuit diverse invalshoeken zou het 
wenselijk zijn om sport een groter onder-
deel te laten uitmaken van de opleiding. 
Natuurlijk is dit van belang in het kader van 
fysieke en mentale gezondheid, maar ook 
in het kader van groepsdynamiek en sociale 
ontwikkeling. 

Buitenschoolse activiteiten

Kinderen hebben vaak veel verschillende in-
teresses en dat is goed voor de persoonlijke 
ontwikkeling. Naast school is er van alles te 
doen, zoals sport, het volgen van muziekles,  
scouting. Dat vraagt om een goede aanslui-
ting van de diverse activiteiten. Door de 
huidige lesuren van de basisscholen concen-
treren de hobby’s zich vaak op de woens-
dagmiddagen. 

D66 vindt dat het goed is dat scholen en 
sportverenigingen afspraken maken om 
zaken goed op elkaar aan te laten sluiten.
Momenteel zijn de lesuren van de basis-
scholen vastgesteld van 9:00 uur tot 16:00 
uur en tot 13:00 uur op de woensdag. Dit 
kan in de toekomst anders worden, zoals 
een gelijke verdeling van de uren over alle 
werkdagen. 

Dat betekent dat hiermee sportverenigin-
gen	hun	trainingsaanbod	op	een	efficiëntere	
manier zouden kunnen verdelen over meer-
dere dagen. 

Voortgezet onderwijs

Diemen kent acht basisscholen die goed 
verspreid zijn over de gemeente en we kun-
nen stellen dat er voldoende aanbod is op 
dit vlak. Voor het voortgezet onderwijs is er 
binnen de gemeentegrenzen van Diemen 
geen aanbod. Hiervoor zijn de kinderen van 
Diemen aangewezen op scholen in nabu-
rige gemeenten, zoals Amsterdam, Weesp, 
Bussum of verder. Het is niet realistisch om 
een volledig aanbod binnen onze gemeente-
grenzen te realiseren.

De overstap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs is groot. Nieuwe 
verantwoordelijkheden, meer huiswerk, 
en dan ook nog het reizen en reistijd. D66 
Diemen zou graag met de scholen in de 
naburige gemeenten willen onderzoeken of 
er mogelijkheden zijn om dependances te 
realiseren zodat de kinderen voor het eerste 
jaar in Diemen onderwijs kunnen volgen. 

Praktijkstages

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leer-
lingen en studenten opgeleid worden voor 
een goede en leuke baan naar hun keuze. 
Het vinden van die baan is een belangrijke 
stap en zeker in het licht van de huidige 
economische ontwikkelingen een moei-
lijke. D66 ziet een verantwoordelijkheid van 
de gemeente om hierin zoveel mogelijk te 
faciliteren.

Een eerste stap is dat de gemeente een 
faciliterende rol kan vervullen door het 
verzorgen van voldoende en aansluitende 
stageplaatsen, zowel in onze gemeente als 
daarbuiten. Dit hoort te gebeuren in overleg 
met de scholen en het bedrijfsleven in de 
gemeenten. Er zijn al ontwikkelingen op dit 
gebied en die kunnen voor de gemeente als 
voorbeeld dienen. 
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Wonen, Ruimtelijke

Regionale samenwerking

D66 vindt dat niet alleen uitgegaan moet 
worden van het eigen gemeentebelang, maar 
dat er voldoende rekening moet worden 
gehouden met de positie van Diemen in de 
regio. 

Interregionaal een visie ontwikkelen en con-
tacten blijven zoeken om zo samen de regio 
verder te ontwikkelen, zodat een sterke re-
gio optimaal kan bijdragen aan de belangen 
van Diemen.

Natuurbehoud en  
-ontwikkeling

Diemen is een gemeente met de geneugten 
van de grote stad en natuur met wandel- en 
fietsgebieden.	Verder	grenst	Diemen	aan	
prachtige natuurgebieden. D66 Diemen 
streeft naar een verdere ontwikkeling en be-
houd van de natuur. Deze natuurgebieden, 
zoals het Diemerbos en de Diemer Vijfhoek, 
zijn een goede plek om te ontspannen.

Een mooie leefomgeving stelt mensen in 
staat om zich gezond te houden en te voelen 
en daarbij tot optimale prestaties te komen.

Ordening en Leef-
klimaat
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Wonen, Ruimtelijke Ordening en Leefklimaat

Grondpolitiek

De kredietcrisis is ook aan Diemen niet 
voorbij gegaan. Ten aanzien van de grond-
politiek heeft ook Diemen ervaren wat het 
betekent om met grond te speculeren. D66 
vindt dat er alleen nog grond aangekocht 
kan worden voor een vrijwel zeker project 
en niet als vorm van speculatie, rekening 
houdende met ontwikkelingen in de regio.

Winkelcentrum

Diemen heeft onlangs een compleet nieuw 
winkelcentrum gekregen. D66 vindt het 
belangrijk dat het winkelcentrum een be-
langrijke plaats krijgt in de gemeente en zal 
initiatieven ter verbetering van het win-
kelcentrum en/of de omgeving van harte 
steunen, zoals de invulling van het Diemer-
plein als activiteitenplein met een aantrek-
kelijke evenementenkalender.

Woningaanbod

D66 vindt dat Diemen een gemeente hoort 
te zijn waar voor iedereen plek is, van jong 
tot oud. D66 wil meer starterswoningen 
en betaalbare middeninkomenwoningen, 
want mensen die hier geboren en getogen 
zijn, moeten ook in Diemen oud kunnen 
worden. Meer betaalbare middeninkomen- 
en starterswoningen voorkomen tevens 
vergrijzing.
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Veiligheid en

D66 ziet als fundamentele waarden van onze samenleving: vrijheid 
voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Het veiligheids- 
en handhavingsbeleid moet gericht zijn op het beschermen van deze 
fundamentele waarden en de grondrechten van onszelf en anderen.

Handhaving

Stationsgebieden en camera-
toezicht

Vooral in de gebieden rond de stations is 
wellicht meer cameratoezicht nodig om de 
veiligheid verder te verbeteren. Camera-
toezicht hoort echter alleen plaats te vin-
den indien dit het juiste middel is om een 
concreet doel te bereiken. Het mag geen 
onevenredige inbreuk maken op de privacy 
van de inwoners van Diemen. Rond sta-
tion Diemen Zuid zijn beveiligers in dienst 
om de veiligheid van het gebied te verbe-

Veiligheid en veiligheidsgevoel

Met de veiligheid in Diemen gaat het de 
afgelopen jaren steeds beter, blijkt uit de Re-
gionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-
Amstelland 2012. Het veiligheidsgevoel is 
echter niet zo sterk verbeterd als de veilig-
heid zelf. Het verbeteren van dit veilig-
heidsgevoel vereist nog de nodige aandacht. 
Verbeteren van het veiligheidsgevoel is niet 
gemakkelijk, maar begint met het structu-
reel uitdragen van de verbeterde veiligheid 
via de pers en sociale media.
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teren. Voor de toekomst wil D66 dat wordt 
bekeken of beter kan worden aangesloten 
bij bestaande beveiliging van bijvoorbeeld 
Campus Diemen Zuid en reeds aanwezige 
bedrijfsbeveiliging in het gebied. Camera-
toezicht is ook hier een laatste oplossing en 
mag wat D66 betreft alleen worden ge-
plaatst met een concreet doel. Achteraf wil-
len we kunnen beoordelen of het gewenste 
doel met het cameratoezicht is bereikt.

Handhaving en BOA’s

D66 wil dat de buitengewoon opsporings-
ambtenaren (BOA’s) in Diemen proberen 
conflicten	in	eerste	instantie	op	te	lossen	
in overleg met de overtreder, maar indien 
nodig niet bang zijn om te handhaven. 
Extra BOA capaciteit voor de handhaving 
valt slechts te overwegen als blijkt dat de 
bestaande capaciteit duidelijk tekortschiet.

Bij de handhaving moet de eerste prioriteit 
liggen bij zaken die door de bewoners en 
overige gebruikers van een gebied als zeer 
storend of onveilig worden ervaren. Deze 
prioriteiten moeten dan ook met enige 
regelmaat in overleg met de bewoners en ge-
bruikers worden herzien om mee te kunnen 
gaan met een veranderende tijd.

Buurtregisseurs

De buurtregisseur is de oren en ogen van 
de politie en gemeente binnen zijn of haar 
wijk. Van de buurtregisseur verwachten 
we dat signalen die zowel de subjectieve als 
objectieve veiligheid van de wijk aangaan 
tijdig bij de gemeente worden gemeld. De 
gemeente heeft de plicht om deze signalen 
niet licht op te vatten en hier direct gepaste 
actie op te ondernemen. Alleen een goede 
samenwerking en stevige vertrouwensband 
tussen beiden kan de veiligheid op termijn 
echt verbeteren.

 

Verkeer en Vervoer

Bereikbaarheid

Diemen is als gemeente zeer goed bereik-
baar. Zo beschikken we over twee treinsta-
tions, twee metrostations, een tramlijn, di-
verse buslijnen en liggen zowel de A1 als de 
A10 op een steenworp afstand. De bereik-
baarheid maakt Diemen voor veel bewoners 
en bedrijven een aantrekkelijke gemeente en 
dit moeten we dan ook koesteren. Het kan 
echter ook nadelen met zich meebrengen 
en we moeten als gemeente scherp blijven 
opletten om overlast van bijvoorbeeld sluip-
verkeer in Diemen te voorkomen.

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid wordt ingezet om het parke-
ren in te drukke gebieden te reguleren ten 
gunste van bewoners en lokale onderne-
mers. Blauwe zones zijn hierbij de eerste 
keuze. Het betaald parkeren in het cen-
trumgebied moet zo goedkoop mogelijk 
worden gehouden. 

Op de invalidenplaatsen in het centrum 
hoort net als op alle andere parkeerplaatsen 
te worden betaald, maar D66 wil dat de 
parkeerautomaten binnen een straal van 20 
meter van deze plekken worden geplaatst 
en bereikbaar zijn zonder oversteek. De 
inkomsten van het parkeren moeten kos-
tendekkend zijn: parkeren is geen melkkoe. 
Voldoende parkeerplekken rond stations en 
winkelcentra kunnen ervoor zorgen dat par-
keerdruk in de aangrenzende wijken wordt 
voorkomen.

Openbaar vervoer

D66 wil dat de beschikbaarheid van het 
openbaar vervoer in Diemen in de perio-
de 2014-2018 op zijn minst op hetzelfde 
niveau blijft. Bij de stadsregio, of tegen die 
tijd wellicht de vervoersautoriteit, moet de 
komende jaren worden aangedrongen op 
behoud van het huidige niveau van open-
baar vervoer in Diemen. Bus 46 verbindt 
Diemen met station Bijlmer en het Amstel-
station, maar zal vanaf 2014 verdwijnen. 
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D66 Diemen wil dat de gemeente er bij 
de stadsregio op aandringt dat een goede 
verbinding met deze stations blijft bestaan 
en waar nog nodig noodzakelijke aanvullin-
gen worden aangebracht. Dit geldt onder 
meer voor de verbinding tussen Diemen 
Centrum en de wijk Biesbosch.

Spoorwegovergang

De spoorwegovergang bij station Diemen 
voorkomt een soepele verkeersstroom van 
en naar Diemen Noord en zorgt zo nu en 
dan voor onveilige situaties. De spoorweg-
overgang is bijna meer dicht dan open 
waardoor onder andere brandweer en am-
bulances beperkt worden in hun mobiliteit.  
Hier moet iets aan gebeuren. Ondertunne-
ling van het spoor is voor de langere ter-
mijn de enige realistische oplossing om dit 
knelpunt weg te nemen. D66 Diemen vindt 
dat er geen uitbreiding van het spoorverkeer 
bij station Diemen mogelijk is, voordat er 
ondertunneling is gerealiseerd.

Fietsroutes en  
fietsenstallingen

In	en	om	Diemen	hebben	we	prima	fiets-
routes. D66 wil dat deze worden behouden 
en waar nodig worden uitgebreid. Rond sta-
tions en winkelcentra moeten voldoende en 
goed	toegankelijke	fietsenstallingen	worden	
gerealiseerd. Dit mede om te voorkomen dat 
mensen	hun	fiets	op	een	willekeurige	plek	
op de stoep parkeren en de toegankelijkheid 
daardoor wordt beperkt, met name voor 
ouderen en mensen met een handicap.

 

Bestuur en Burger

Burgerparticipatie en medezeg-
genschap

De gemeente Diemen is van en voor de 
inwoners. De gemeenteraad is door de 
inwoners van de gemeente gekozen om uit-
voering te geven aan het programma dat de 
inwoners voorstaan. Dat betekent dat er ook 
een verantwoordelijkheid ligt bij de inwo-
ners zelf en D66 wil graag dat zij voldoende 
betrokken worden bij de besluitvorming.

Burgerparticipatie dient met zorg te worden 
ingevuld. We dienen erop te letten dat er 
altijd voldoende democratische legitimiteit 
is. Het mag niet zo zijn dat een mondige 
minderheid bepaalt.

Betrokkenheid kan onder andere plaatsvin-
den door het volgen van de raadsvergaderin-
gen. Deze zijn openbaar en kunnen dus goed 
door burgers gevolgd worden. Zij kunnen 
hierop reageren en hun standpunten uiten. 
D66 wil dit graag verder stimuleren. Hier-
voor zijn verschillende vormen mogelijk. 

Gemeentelijke  
dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening is redelijk 
geautomatiseerd en via de website biedt de 
gemeente ook een digitaal loket aan. Dit 
maakt het voor de burger eenvoudiger en 
hierdoor is zijn inwoners minder afhankelijk 
van de openingstijden van het gemeente-
huis.

Er zijn en blijven altijd mensen die onbe-
kend of bevreesd zijn met de digitale wereld. 
Dit betekent dat het fysieke loket altijd open 
moet blijven.

Met het verder doorvoeren van samenwer-
king met andere gemeenten, verwachten 
we dat er meer mogelijkheden zijn om ef-
ficiënter	te	werken.	Samenwerking	kan	daar-
naast ook de kwaliteit van de dienstverle-
ning verhogen met als gevolg dat de burgers 
tevreden zijn.
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Belangrijk is dat de bewoners betrokken 
worden bij voorstellen.

D66 wil dat het gemeentebestuur luistert 
naar wat zich in de gemeente afspeelt voor-
dat zij overgaat tot besluitvorming. Bijvoor-
beeld bij kansen en problemen op het gebied 
van leefbaarheid, verkeersoverlast of par-
keerdruk zou de eerste stap moeten zijn te 
luisteren naar wat de wensen en zorgen van 
bewoners zijn. En doorvragen of er ideeën 
zijn om de problemen op te lossen, voordat 
ze haar ambtenaren aan het werk zet om die 
oplossingen op papier te zetten.

Gemeenten moeten bezuinigen en Diemen 
ontkomt daar ook niet aan. Hierbij moeten 
belangrijke keuzes worden gemaakt en 
deze raken onze burgers en ondernemers. 
D66 wil de inwoners hierbij daarom actief 
betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de 
gemeenteraad	de	financieel	verantwoorde	
kaders te laten vaststellen en de inwoners 
vervolgens te betrekken voor de concrete 
invulling.

Verder speelt de besluitvorming rond het 
energiebeleid. Het huidige energieplan 
heeft als doelstelling dat Diemen in 2040 
energieneutraal is. Dit kan op verschil-
lende manieren, zoals door het plaatsen van 
windmolens, het stimuleren van zonnepa-
nelen en/of biogas. Hier dienen beslissingen 
genomen te worden die consequenties heb-
ben voor de lange termijn en deze dienen 
voldoende draagvlak in de gemeente te 
hebben.

Bij het formuleren van beleid dient de 
gemeente zoveel mogelijk belanghebbende 
burgers, bedrijven en instellingen actief op 
te zoeken voor hun oordeel.

Een andere ontwikkeling is dat mensen 
de overheid steeds vaker benaderen met 
goede ideeën of de wens om een algemeen 
of maatschappelijk belang onder hun hoede 
te nemen. De gemeente moet dat zoveel 
mogelijk stimuleren en mogelijk maken.

D66 vindt het van uitermate groot belang 
dat de inwoners inzicht hebben in de be-
sluitvorming van hun vertegenwoordigers.

Burgers zelf aan zet 

Veel Diemenaren kunnen en willen veel 
bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Ze 
vormen met elkaar het unieke gezicht van 
Diemen. D66 wil dat het gemeentebestuur 
de mensen zoveel mogelijk de ruimte geeft 
om zelf hun eigen zaken te regelen en indi-
viduele krachten bijeen te brengen om met 
elkaar dingen te doen voor de gemeenschap. 
Dit betekent dat serieuze stappen worden 
gezet om de bureaucratie tot een absoluut 
minimum te beperken en de samenwerking 
te bevorderen.

Het moet eenvoudiger worden een burger-
initiatief lokaal te agenderen.

Vrijwilligersbeleid

Het moet de bewoners zo makkelijk moge-
lijk gemaakt worden om een bijdrage te 
leveren aan het welzijn van Diemen. De 
gemeente heeft een groot aantal oude en 
jonge mensen die bereid zijn om ook in 
hun vrije tijd een bijdrage te leveren aan de 
samenleving. D66 wil zich hard maken voor 
een optimale ondersteuning van de werving 
en begeleiding van vrijwilligers.

Regionale samenwerking

Het kabinet is momenteel bezig met grote 
hervorming die voor alle burgers ingrij-
pende gevolgen heeft. Vanaf 2015 zullen 
de gemeenten naar verwachting verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering van de 
nieuwe Jeugdwet, Participaciewet en de 
taken die van de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
worden overgeheveld. De achterliggende 
gedachte is dat voor deze regelingen beleid 
en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger 
moet liggen.

D66 ondersteunt deze gedachte en het 
besluit. Echter, D66 meent dat dit een 
enorme hervorming is met grote conse-
quenties voor gemeenten en vindt dat deze 
overgang zeer zorgvuldig en goed ingevoerd 
en begeleid dient te worden. De gemeente 
moet 1 januari 2015 volledig klaar zijn voor 

de uitvoering van de nieuwe taken zodat de 
direct betrokkenen hier geen nadelige con-
sequenties van zullen ondervinden.

De gemeenten krijgen voor de uitbreiding 
van taken geld, maar minder dan de Rijks-
overheid nu aan deze werkzaamheden 
uitgeeft. Dit heeft vooral voor de kleinere 
gemeenten grote consequenties. De Rijks-
overheid vindt dat de kleinere gemeenten 
samenwerkingsvormingen moeten vinden 
om	deze	werkzaamheden	binnen	de	finan-
ciële kaders te kunnen uitvoeren. D66 
ondersteunt dit en meent dat goed gekeken 
moet worden welke samenwerkingsvormen 
de gewenste oplossingen kunnen bieden. 
Hierbij moet altijd gekozen worden voor 
vormen waarbij de samenwerking effectief 
is en de transparantie en de democratische 
controle gewaarborgd blijft. We moeten 
waken voor stroperigheid, ondoorzichtig-
heid en gebrekkige democratische controle.

D66 vindt verder dat bij het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met andere ge-
meenten goed gelet moet worden op gelijk-
soortigheid en gelijkwaardigheid. D66 staat 
voor het behoud van de eigen identiteit van 
Diemen en een bestuur zo dicht mogelijk bij 
de bewoners.
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Kunst en Cultuur

D66 Diemen vindt het van groot belang dat 
de vele plaatselijke krachten op het gebied 
van kunst en cultuur worden gebundeld, zo-
dat de bekendheid van alle activiteiten kan 
worden gestimuleerd en de voorzieningen 
optimaal kunnen worden benut.

D66 vindt dat elk kind al op jonge leeftijd 
hiermee kennis moet kunnen maken. Daar-
om wil D66 aandacht voor kunst en cultuur 
op de basisschool.

D66 Diemen hecht grote waarde aan het in 
stand houden van de bestaande voorzienin-
gen. Er zijn diverse mogelijkheden om on-
danks de eventuele noodzaak tot bezuinigen 
toch de huidige voorzieningen te behouden.

Inspiratiebron voor iedereen

Voor D66 is kunst en cultuur een inspi-
ratiebron voor iedereen en geen ‘hobby’ of 
luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en 
erfgoed kunnen verbinden en onderschei-
den. Ze helpen een samenleving om voort-
durend	op	zichzelf	te	reflecteren.

Kunst en cultuur kunnen leiden tot prikke-
ling van de geest. Hierdoor neemt inspiratie 
en creativiteit toe. Creativiteit is belangrijk 
om in het dagelijkse leven allerlei proble-
men en uitdagingen het hoofd te bieden. 
Het leidt tevens tot sociale cohesie voor de 
inwoners van Diemen.

Dat	draagt	bij	aan	een	fijn	woon-	en	werk-
klimaat. D66 Diemen vindt het daarom van 
groot belang dat de gemeente op het gebied 
van kunst en cultuur voor alle doelgroepen 
iets te bieden heeft. Diemen heeft met 
Theater de Omval en twee festivals voor alle 
doelgroepen allerlei mogelijkheden voor 
kunst- en cultuuruitingen.
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Sport

Een lidmaatschap vindt men te vergelijken 
met het kopen van een product in de winkel 
of het afnemen van een dienst, zoals kabel-
tv of een 06-abonnement. Dit is echter niet 
altijd mogelijk, zeker als het om grotere 
sportverenigingen gaat en de sportverenig-
ingen zijn naast de contributie-inning voor 
een groot deel afhankelijk van vrijwilligers 
die tegen consumptiebonnen de verenigin-
gen helpen met het verstrekken van trainin-
gen, teambegeleiding, schoonhouden van de 
accommodatie, het opstellen van de club-
bladen	en	het	verzorgen	van	de	financiële	
huishouding. Het is niet mogelijk, om zoals 
bedrijven dit doen, deze werkzaamheden 
uit te besteden, vanwege de hoge kosten en 
deze werkzaamheden dienen vaak door de 
club zelf uitgevoerd te worden. Hiervoor 
zijn zij afhankelijk van de beschikbaarheid 

Sport heeft in Nederland een belangrijke positie. Sport zorgt niet 
alleen	voor	een	fittere	en	gezondere	samenleving,	het	zorgt	ook	voor	
onderling contact, creëert vriendengroepen en onderling respect.

Sportverenigingen

Sportverenigingen zijn organisaties die 
vaak vooral op basis van vrijwilligers, con-
tributies en donaties moeten functioneren. 
En dat gebeurt vaak erg goed. Verschillende 
sportverenigingen bestaan al heel lang en 
zijn in staat gebleken om altijd weer op-
lossingen te bedenken voor voorkomende 
problemen.

Doordat de samenleving verandert hebben 
de sportverenigingen weer nieuwe, andere 
problemen. Een belangrijke ontwikkeling is 
bijvoorbeeld de commercialisering. Leden 
van een vereniging vinden vaak dat met het 
lidmaatschap en het betalen van de con-
tributie de vereniging daarmee een bepaalde 
resultaatverplichting heeft en men accep-
teert niet snel als er iets niet goed verloopt. 
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van donaties of de inzet van de leden van de 
club. Dat dit ieder jaar weer lukt, is vaak een 
buitengewone prestatie.

De gemeente ondersteunt het sportvereni-
gingsleven via de Sportraad Diemen. Hierbij 
zijn 21 sportverenigingen aangesloten. Via 
de Sportraad worden de ontwikkelingen en 
de problemen die de sportverenigingen heb-
ben onderling en met het gemeentebestuur 
besproken.

Het belang van de verenigingen voor de 
gemeenschap is bijzonder groot en D66 
Diemen is voorstander om de verenigingen, 
daar waar mogelijk, te ondersteunen.

Voor	een	deel	kan	dit	door	financiële	onder-
steuning, of het beschikbaar stellen van 
benodigde hulpmiddelen.

Een andere oplossing zou kunnen liggen 
in het delen van accommodaties. Voor veel 
gemeentelijke activiteiten of projecten 
zijn accommodaties noodzakelijk. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen om projecten als 
kinderopvang, re-integratietrajecten voor 
werklozen of gemeentelijke cursussen te fa-
ciliteren in sportaccommodaties die bepaal-
de dagdelen grotendeels ongebruikt zijn.

Sport en onderwijs

Samenwerken en teambuilding, maar ook 
het vinden van eigen talenten en tekort-
komingen komt naar boven in een sportieve 
activiteit. Goede accommodaties en vak-
bekwame docenten dragen bij aan effectief 
sportonderwijs in Diemen.

Zeker in de leeftijdscategorie van de ba-
sis- en middelbare school zouden kinderen 
geïnspireerd kunnen worden door een 
bepaalde sport. Niemand beter dan de trai-
ners van de sportverenigingen kunnen deze 
kinderen enthousiasmeren voor hun speci-
fieke	sport.

Sportevenementen

Sportevenementen hebben een drieledige 
functie. Bezoekers komen naar Diemen en 
geven	een	directe	financiële	impuls	aan	onze	
plaatselijke middenstand. Diemen wordt 

op de kaart gezet als sportieve gemeente en 
daarnaast zouden (top-) prestaties bezoekers 
of bewoners kunnen inspireren om (meer) 
te gaan sporten.

Bij voldoende maatschappelijk draagvlak 
is D66 Diemen bereid om organisatoren 
te ondersteunen en hun sportevenement 
mede mogelijk te maken. 

Citymarketing

Op de eerste plaats wil D66 Diemen van 
Diemen een gemeente maken waar bewo- 
ners en bezoekers met plezier wonen, 
werken en recreëren en waar bedrijven zich 
graag vestigen. De huidige bewoners, be-
zoekers en bedrijven zijn belangrijke am-
bassadeurs en het is dus belangrijk om te 
horen wat zij karakteristieke kenmerken 
van Diemen vinden. Vervolgens kan de 
gemeente dit kanaliseren en cultiveren in 
haar communicatie-uitingen. Als dit op een 
authentieke wijze gebeurt, kan dit nieuwe 
bewoners, bezoekers en bedrijven aantrek-
ken. Iets wat heel relevant is voor Diemen, 
aangezien de vertraging van de bouw van 
nieuwbouwwijk Plantage De Sniep zwaar 
op de gemeentebegroting drukt.

D66 Diemen vindt het zinvol voor de gemeente Diemen om actief te 
zijn met citymarketing.

Citymarketing is niet hetzelfde als stadspro-
motie waarbij alleen de pluspunten (vaak 
op toeristisch vlak) van gemeenten worden 
gecommuniceerd. Citymarketing is het 
brengen van een marketingboodschap over 
een bepaalde plaats of gebied bij een aantal 
specifieke	doelgroepen.

De gemeente Diemen is niet de enige zender 
van de marketingboodschap over Diemen. 
Er zijn veel belanghebbenden die elkaar 
moeten vinden om de boodschap eendui-
dig te maken. Dit maakt citymarketing 
een complex beleidsproces bestaande uit 
verschillende, met elkaar samenhangende 
activiteiten, gericht op het behouden en 
aantrekken	van	specifieke	doelgroepen	en	
waarbij verscheidene belanghebbenden met 
uiteenlopende belangen betrokken zijn.
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Onderstaande aspecten zijn volgens D66 
Diemen speerpunten in de citymarketing 
van Diemen:

Breed draagvlak – : de gemeente dient de 
relevante belanghebbenden te betrek-
ken bij de citymarketing van Diemen en 
zoveel mogelijk samen op te trekken, 
er is immers een gedeeld belang als het 
gaat om de aantrekkelijkheid van de ge-
meente Diemen. De gemeente moet de 
tevredenheid van bewoners, bezoekers 
en bedrijven blijven optimaliseren. 

Integraal beleid – : verbindingen zoeken 
tussen beleidsvelden is belangrijk om de 
effectiviteit van de gemeente te vergro-
ten. Beleidsafdelingen ontstaan door-
gaans om de organisatie te structureren, 
maar in de samenleving lopen beleids-
velden voortdurend in elkaar over. Be-
leidsvelden zoals sport, welzijn, cultuur 
en economisch beleid hebben raakvlak-
ken en kunnen elkaar versterken, zeker 
wanneer het gaat om de algehele aan-
trekkelijkheid van onze gemeente. 

Ondernemende bestuursstijl – : 
richt zich op het zoeken naar nieuwe 
manieren om economische ontwikke-
ling aan te trekken naar een gemeente 
toe. Citymarketing is een goed voorbeeld 
van deze bestuursstijl waarin de drive 
om te innoveren groot is. 

Regisseur en aanjager – : aangezien er 
veel belanghebbenden zijn, moet de 
gemeentelijke overheid een regierol op 
zich nemen, omdat belanghebbenden 
anders vooral naar elkaar kijken. Sterker 
nog: de overheid zou zelfs als aanjager 
moeten optreden door bijeenkomsten 
te organiseren of zelf te komen tot 
originele typisch Diemense concepten 
voor evenementen en communicatie-
uitingen. 

City branding – : als duidelijk is gewor-
den wat de (gedeelde) identiteit van 
Diemen is, kunnen we ons opmaken 
voor de volgende stap, namelijk het 
positioneren van Diemen als aantrek-
kelijke gemeente om te wonen, werken 
en recreëren. Deze boodschap moet 

kort maar krachtig zijn, authentiek en 
eerlijk. Huidige bewoners, bezoekers 
en bedrijven moeten zich erin kunnen 
herkennen zodat ook zij deze boodschap 
uitdragen. Alleen dan is er een goede 
voedingsbodem voor een groeiende 
gemeente met gezonde economische 
activiteit.

D66 Diemen is van mening dat de huidige 
beperkte ambtelijke capaciteit op citymar-
keting moet worden uitgebreid om met 
name de regierol en de aanjaagfunctie van 
de gemeente in dit complexe krachtenveld 
te borgen. Andere gemeenten zitten niet 
stil, waardoor onze positie op de markt van 
nieuwbouwwoningen en vestigingslocaties 
voor bedrijven onder druk komt te staan.

D66 Diemen heeft als doel om de aantrek-
kelijkheid van de gemeente te verhogen, zo-
dat bezoekers, bewoners en bedrijven trots 
zijn en blijven op hun keuze voor Diemen.

Nu
vooruit

Diemen
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