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Inleiding

Inleiding

Wat willen wij in Diemen
voor elkaar krijgen?
Als het aan D66 ligt kan
iedereen veilig en met plezier
wonen, werken en recreëren
in Diemen. Met betaalbare
woningen, uitstekende
voorzieningen en volop
ruimte voor initiatief.

D66 wil dat Diemen voor iedereen – hoe
verschillend ook – een veilige en waardevolle
plaats is om te leven en te werken. Ongeacht
geloof, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond
en opleidingsniveau. Mensen van verschillende
generaties, jong en oud, met of zonder beperking,
met uiteenlopende talenten, drijfveren en
ambities. Met gelijke kansen voor iedereen.

Het inwonersaantal van Diemen groeit en de
gemeentelijke inkomsten groeien ook. D66 wil
dat deze inkomsten worden ingezet om voor
inwoners van Diemen te investeren in goede
voorzieningen op het gebied van onderwijs,
sport, kunst, cultuur en recreatie. Zoals een
middelbare school, hockeyvelden en een extra
sporthal.

Goede en betaalbare huisvesting is een noodzakelijke basis voor een gelukkig leven. Helaas groeit de
vraag naar sociale huurwoningen en woningen in
het middensegment sneller dan het aanbod. D66
wil dat flink wordt geïnvesteerd in het bijbouwen
van sociale huurwoningen. D66 wil daarnaast dat
de gemeente zich hard maakt voor meer betaalbare
woningen in het middensegment.

Inwoners en ondernemers worden steeds vaker
betrokken bij besluitvorming vanuit de gemeente.
Er is echter ook een trend zichtbaar, waarbij
inwoners en ondernemers zelf initiatieven
ontplooien en de gemeente slechts een ondersteunende rol heeft. D66 wil dat er volop ruimte
wordt geboden aan initiatieven van inwoners en
ondernemers.
D66 krijgt het samen met u voor elkaar!
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Bestuur en burger
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Bestuur en burger

Transparantie
Bovendien is het noodzakelijk om bij nadere
besluitvorming zo specifiek en duidelijk mogelijk te communiceren wat er gebeurt, in welk
stadium bepaalde plannen zijn en waar behoefte
en ruimte is voor participatie. D66 vindt het belangrijk dat deze communicatie nog beter wordt
vormgegeven dan nu het geval is en dat gebruik
wordt gemaakt van alle beschikbare middelen.
Te denken valt aan sociale media, stukjes in het
DiemerNieuws en wellicht zelfs een aparte internetpagina. Op deze manier kunnen alle lopende
plannen en nadere besluitvorming laagdrempelig
inzichtelijk worden gemaakt. Ook kan achteraf
duidelijk worden gemaakt op basis van welke argumentatie impopulaire besluiten genomen zijn.
Daarnaast valt te denken aan speciale openbare
bijeenkomsten waarin mensen kunnen ervaren
hoe besluitvorming in de praktijk in zijn werk
gaat.

Burgers zelf aan zet

Voor D66 heeft de gemeente geen hoger belang dan het dienen
van haar inwoners en ondernemers. Dit uitgangspunt dient
telkens voorop te staan bij de uitvoering van alle taken, levering
van diensten en het nemen van besluiten. Dat neemt niet weg
dat er bij besluitvorming doorgaans een afweging van belangen
gemaakt moet worden op het moment dat diverse belangen met
elkaar dreigen te botsen.
Inspraak

Informatievoorziening

Om deze afweging op een zorgvuldige wijze te
kunnen maken, is het noodzakelijk om alle
verschillende belangen eerst goed in kaart te
brengen. D66 wil dat alle belanghebbende inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk
stadium bij de besluitvorming betrokken worden
en de kans krijgen om hun standpunt kenbaar te
maken.

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers
kent echter wel – doorgaans wettelijk vastgestelde
– grenzen, waar ook de gemeente aan gebonden
is. Om te voorkomen dat betrokkenen achteraf
teleurgesteld zijn over de wijze waarop met hun
inbreng is omgegaan, is het van groot belang dat
het vooraf glashelder is welke ruimte er is om
inbreng te leveren en op welke wijze deze uiteindelijk in de besluitvorming wordt meegenomen.
Zo moet bijvoorbeeld voorafgaand aan iedere
inloopavond voor de genodigden duidelijk zijn of
deze slechts informatief is, of dat die ook ruimte
biedt voor inspraak – en zo ja, welke ruimte er
precies is voor deze inspraak.

Om de betrokkenheid van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk vorm te geven, is het wat
D66 betreft wenselijk om de inspraakprocedure
voor zover mogelijk in overleg met alle belanghebbenden vorm te geven.
6

Bij burgerparticipatie worden inwoners en ondernemers betrokken bij besluitvorming vanuit
de gemeente. Er is echter ook een trend zichtbaar,
waarbij inwoners en ondernemers zelf initiatieven ontplooien en de gemeente slechts een faciliterende en ondersteunende rol heeft. D66 juicht
deze ontwikkeling toe. Wij willen dat er volop
ruimte wordt geboden aan dergelijke initiatieven
en dat dit vanuit de gemeente ook wordt aangemoedigd en gepromoot.
Zo zou een jaarlijks ‘initiatiefbudget’ kunnen
worden vastgesteld. Dit budget kan worden gebruikt om kansrijke initiatieven, die voldoen aan
heldere vooraf vastgestelde criteria, te financieren. Een andere optie is het vaststellen van ‘buurtbudgetten’, waarmee inwoners in de gelegenheid
worden gesteld om de (groen)inrichting van hun
wijk zelf zoveel mogelijk vorm te geven.

Vrijwilligersbeleid
Diemen kent een groot scala aan vrijwilligers die
allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen in een specifieke vereniging of doelgroep
en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan
de sociale cohesie in Diemen. Wat D66 betreft
zijn vrijwilligers als het ware het cement van
de samenleving en verdienen zij waardering en
ondersteuning vanuit de gemeente.
In de praktijk blijkt er helaas vaak een tekort aan
vrijwilligers te bestaan. Het is een taak van de
gemeente om duidelijk kenbaar te maken waar
precies behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. De
gemeente kan bovendien bevorderen dat belangstellenden laagdrempelig in contact komen met
7

hulpbehoevenden. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld het vrijwilligersplatform ‘Diemen Voor Elkaar’ veel meer promoten dan nu het geval is. Ook
kunnen sociale media van de gemeente worden
ingezet en openstaande vrijwilligersvacatures
kunnen worden vermeld in het DiemerNieuws.
Vrijwilligers zijn over het algemeen vooral op de
hoogte van ontwikkelingen binnen hun eigen
omgeving of vereniging, terwijl zij vaak beperkt
zicht hebben op de activiteiten van vrijwilligers
in andere sectoren. Hoewel dit logisch is, brengt
het wel met zich mee dat de samenhang tussen
diverse verenigingen en vrijwilligersorganisaties
beperkt is. D66 wil in de komende periode onderzoeken in hoeverre onder vrijwilligers behoefte
bestaat om meer op de hoogte te zijn van elkaars
activiteiten, ervaringen uit te wisselen of de
onderlinge band te versterken. Als die behoefte
bestaat kan er gedacht worden aan het aanbieden
van netwerkbijeenkomsten of zelfs het oprichten
van een vereniging of stichting, waar alle Diemense vrijwilligers zich bij kunnen aansluiten en
waarmee de band tussen vrijwilligers onderling
versterkt kan worden.

Financiën, organisatie en dienstverlening
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Financiën,
organisatie en
dienstverlening

ciële situatie en het bereiken van maatschappelijke
doelen. Bovendien wil D66 – net als in de afgelopen
raadsperiode is gebeurd – de lasten voor inwoners
en ondernemers niet verhogen en waar mogelijk
zelfs extra verlagen.
Het inwonersaantal van Diemen zal de komende
jaren flink groeien en dat maakt het noodzakelijk
om tijdig te investeren in uitbreiding van noodzakelijke voorzieningen, zodat deze ook in de toekomst voor alle inwoners gewaarborgd blijven.

Het KlantContactCentrum (KCC) is in veel
gevallen het eerste aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers die contact zoeken met de
gemeente. D66 vindt het van groot belang om te
monitoren dat de wachttijden van het KCC niet
te lang zijn. Bovendien moeten inwoners en ondernemers door de medewerkers altijd vriendelijk
en behulpzaam worden behandeld en zonder
onnodige omwegen doorverbonden worden naar
de juiste afdeling.

Digitale dienstverlening

Sluitende begroting
Ook voor de komende raadsperiode blijft voor
D66 een sluitende begroting het uitgangspunt.
Daarnaast moeten de reserves voldoende zijn om
alle reële risico’s af te dekken en moet de solvabiliteit op orde blijven. Tegelijkertijd is volgens D66
8

sparen voor een overheid geen doel op zich, maar
slechts een middel om belangrijke doelstellingen
in de toekomst te kunnen verwezenlijken. Er moet
dan ook altijd een zorgvuldige afweging worden
gemaakt tussen het verder verbeteren van de finan-

Bij alle gemeentelijke dienstverlening is het van
groot belang dat de privacy van inwoners en
ondernemers is gewaarborgd. Om dit te bereiken moet informatie slechts gedeeld worden en
inzichtelijk zijn, voor zover dit noodzakelijk is
om de taken van de gemeente zorgvuldig uit te
voeren. Daarnaast moet de beveiliging van persoonsgegevens goed op orde zijn. Alle wettelijke
plichten die rondom verwerking van persoonsgegevens bestaan, moeten zonder uitzondering
worden nageleefd.

Gemeentelijke dienstverlening
Een aantal jaren geleden is voor het loket van burgerzaken, het werken op afspraak ingevoerd. Er
moet voor worden gewaakt dat dit niet tot lange
wachttijden leidt voor mensen die bijvoorbeeld
hun rijbewijs willen afhalen of op korte termijn
een nieuw paspoort nodig hebben.

Om alle taken van de gemeente op de juiste manier te kunnen
uitvoeren en bevoegdheden op zorgvuldige wijze in te zetten, is
het essentieel dat de gemeentelijke organisatie goed op orde is.
Van groot belang is ook dat de financiële situatie de gemeente
in staat stelt om te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld door
uitbreiding van noodzakelijke voorzieningen. Altijd moet in
het oog worden gehouden dat de gemeente er is voor haar inwoners en ondernemers, wat ook in de praktijk moet blijken uit de
dienstverlening.

Privacy

Steeds meer diensten van de gemeente worden
tegenwoordig digitaal aangeboden. Hoewel veel
mensen dit een grote vooruitgang vinden, kan
dit voor met name ouderen een drempel opwerpen. D66 wil dan ook dat de mogelijkheid blijft
bestaan om ook zonder digitale hulpmiddelen gebruik te maken van alle diensten die de gemeente
te bieden heeft. Het moet voor iedereen inzichtelijk blijven welke andere mogelijkheden er zijn.

Regionale samenwerking
Om haar taken zo goed en efficiënt mogelijk uit
te voeren, werkt Diemen op vele terreinen samen
met omliggende gemeenten. Gezien het belang
van de regionale samenwerking, moet geborgd
worden dat Diemen in regionale overleggen een
sterke positie inneemt en optrekt met nabijgelegen gemeenten die hetzelfde belang hebben.
D66 vindt het belangrijk dat Diemen zelfstandig
blijft en de korte lijnen die we in onze gemeente
kennen in stand blijven. Om dat te bereiken is
het van belang dat Diemen ook in de komende
periode een stabiel bestuur heeft. Daarnaast moet
worden gezorgd dat de huidige samenwerking
binnen de uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn (DUO+)
een reële kans krijgt om haar meerwaarde voor
Diemen te bewijzen. Uiteindelijk zal de DUO+samenwerking door D66 worden beoordeeld op
de toegevoegde waarde voor Diemen, op zowel
de korte als lange termijn. Hierbij zullen we niet
alleen de kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten van
ondergebrachte taken in het oog houden, maar
worden ook de bestuurlijke verhoudingen en
het voortbestaan van Diemen als zelfstandige
gemeente meegewogen.

Personeelsbeleid
Vergunningen
Bij de aanvraag van vergunningen is het onwenselijk als door een vormfout van de aanvrager, de
vergunningaanvraag wordt afgewezen of zelfs
helemaal niet in behandeling wordt genomen.
D66 verwacht van de gemeente dat er wordt
meegedacht met de aanvrager, zodat onnodige
afwijzingen en gedoe met nieuwe aanvragen wordt
voorkomen. Daarnaast kan het aanvragers veel
tijd besparen als niet onnodig wordt verzocht om
informatie die de gemeente reeds tot haar beschikking heeft.
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In het personeelsbeleid staat voor D66 voorop dat
mensen die voor de gemeente werkzaam zijn, kwalitatief goed in staat zijn om hun taken uit te voeren.
In de huidige tijd is het ook steeds belangrijker dat
personeel in staat is om klantgericht te kunnen werken, dat wil zeggen dat zij zich goed moeten kunnen
verplaatsen in degenen die zij ten dienste staan: de
inwoners en ondernemers van Diemen.
D66 wil ook dat ambtenaren de kans krijgen om
zelf initiatieven te nemen en gemotiveerd worden
om initiatieven van inwoners en ondernemers te
ondersteunen. Om dat te bevorderen wil D66 dat
ambtenaren gestimuleerd en getraind worden,
om binnen bestaande regels de nodige ruimte te
zoeken om zulke initiatieven mogelijk te maken.
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Ruimte en wonen

Ruimte en wonen

opgeschroefd dat deze na verloop van tijd voor
bestaande huurders onbetaalbaar worden, moet
waar mogelijk de vrijheid van verhuurders worden ingeperkt.

Doorstroming
Met betaalbare woningen in het middensegment
wordt mensen in een sociale huurwoning de
mogelijkheid geboden om door te stromen. Dat is
ook gunstig voor een volgende generatie Diemense starters, die dan weer in aanmerking kan
komen voor een sociale huurwoning. Ook kan
liberalisatie van huidige sociale huurwoningen,
een middel zijn om scheefwonen te beperken en
doorstroming op gang te brengen. Een dergelijke
liberalisatie moet wat D66 betreft wel gecompenseerd worden met nieuwbouw, zodat het aantal
beschikbare sociale huurwoningen niet afneemt.
Verder kunnen ouderen gestimuleerd worden
om te verhuizen naar kleinere en voor senioren
meer geschikte woningen. Dit moet aantrekkelijk
worden gemaakt door een passende verhuisvergoeding en een redelijke huur.

Uitbreiding van
het voorzieningenniveau

Door nieuwbouw zal Diemen de komende jaren een flinke groei
doormaken. Het gevolg is dat de resterende ruimte om te bouwen
onder grote druk staat. D66 vindt dat er naast sociale woningbouw ook moet worden ingezet op betaalbare woningen voor het
middensegment. Bovendien moet een deel van de beschikbare
ruimte gebruikt worden om het voorzieningenniveau in Diemen
te versterken. D66 opteert hierbij voor een middelbare school en
sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen.
Sociale woningbouw
In Diemen is een tekort aan sociale huurwoningen.
D66 vindt dat de gemeente zich actief moet inzetten om nieuwe sociale woningbouwprojecten
van de grond te krijgen en hier desnoods ook
financieel aan moet bijdragen. D66 wil dat sociale
huurwoningen zoveel mogelijk beschikbaar zijn
voor de huidige inwoners van Diemen, onder wie
Diemense starters. Op deze manier wordt de sociale cohesie in Diemen versterkt. D66 is voor een
goede spreiding van sociale woningbouw over de
verschillende wijken. De ervaring leert dat dit de
leefbaarheid ten goede komt.
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Voor de leefbaarheid in Diemen is een goed voorzieningenniveau essentieel. Dit betekent dat de
gemeente niet alleen moet inzetten op de bouw
van woningen, hoe lucratief ook, maar ook op
uitbreiding van de voorzieningen. Goede voorzieningen maken het wonen in Diemen immers
aantrekkelijk en praktisch. D66 opteert hierbij
voor een middelbare school, een extra sporthal,
hockeyvelden, meer cultureel aanbod en attractieve mogelijkheden om te ontspannen in de
buitenlucht.

Betaalbare woningen
in het middensegment
D66 vindt de groei van het aantal betaalbare
woningen in het middensegment minstens zo
belangrijk. Mensen met een middeninkomen zoals agenten en leraren, kunnen steeds moeilijker
aan een woning komen. Deze groep kan immers
geen gebruik maken van sociale huurwoningen,
bovendien rijzen de prijzen van vrije sector huuren koopwoningen de pan uit. De tweedeling die
ontstaat door een gebrek aan woningen in het
middensegment, vindt D66 onacceptabel. Om te
voorkomen dat de huurprijzen zodanig worden
11

Verkeer en vervoer
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Verkeer en vervoer

Parkeerbeleid
Parkeerbeleid zoals invoering van blauwe zones
en betaald parkeren zijn uitsluitend bedoeld om
het parkeren in drukke gebieden te reguleren,
ten gunste van inwoners en lokale ondernemers.
D66 vindt het van groot belang dat deze blauwe
zones ook in de toekomst slechts worden ingevoerd waar dit echt noodzakelijk is. Bovendien
dient voor ons het parkeerbeleid te allen tijde
kostendekkend te blijven. Wat D66 betreft mag
het nooit worden ingezet als inkomstenbron voor
ander gemeentelijk beleid.
In diverse wijken wordt door meerdere inwoners
gevraagd om een blauwe zone, terwijl ongeveer
evenveel mensen in die wijk fervent tegenstander
zijn. Bovendien wordt door invoering van parkeerregulering in de ene wijk, het probleem doorgaans verplaatst naar aangrenzende wijken. D66
wil dat in de komende raadsperiode het parkeerbeleid in de gehele gemeente wordt heroverwogen, in samenspraak met voor- en tegenstanders.
D66 wil samen met alle belanghebbenden keuzes
kunnen maken die de parkeerproblematiek in de
hele gemeente zo adequaat mogelijk oplossen,
met zoveel mogelijk draagvlak onder bewoners
en ondernemers.

Veilig verkeer

Goede fietsverbindingen, een ruim aanbod van openbaar vervoer en de nabijheid van meerdere snelwegen zorgen ervoor dat
Diemen zeer goed bereikbaar is. Deze bereikbaarheid is voor
veel inwoners en ondernemers een belangrijke reden om zich
in Diemen te vestigen. De nadelen die al deze verkeersbewegingen met zich mee kunnen brengen, moeten echter zoveel
mogelijk worden beperkt.
Bereikbaarheid

Openbaar vervoer

Diemen is als gemeente zeer goed bereikbaar.
Zo beschikken we over twee treinstations, twee
metrostations, een tramlijn, diverse buslijnen en
zowel de A1 als de A10 liggen op een steenworp
afstand. De bereikbaarheid maakt Diemen voor
veel bewoners en bedrijven een aantrekkelijke
gemeente. Door de groei van Diemen zal op
termijn ook het aantal verkeersbewegingen in
onze gemeente toenemen. Door hier tijdig op
te anticiperen en bijvoorbeeld te overwegen de
busbaan in Diemen-Zuid open te stellen voor
verkeer, kunnen we ook in de toekomst een goede
verkeersdoorstroming binnen Diemen borgen en
onze gemeente goed bereikbaar houden.

Op dit moment heeft Diemen goed openbaar
vervoer. D66 vindt het van groot belang om dit
in de toekomst te behouden en waar mogelijk
uit te breiden. Helaas hebben we niet kunnen
voorkomen dat een directe tramverbinding tussen Diemen en het Centraal Station in juli van
dit jaar tot het verleden behoort. Wij blijven
er echter op aandringen dat met een overstap
de totale reistijd niet zal toenemen. Daarnaast
moet er bij de Vervoerregio en het GVB op
worden aangestuurd dat metrolijn 53 ook in de
toekomst verder blijft rijden dan station Van
der Madeweg.
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D66 vindt verkeersveiligheid in de gemeente
vanzelfsprekend heel belangrijk. De toekomstige
ondertunneling bij station Diemen levert een
belangrijke bijdrage aan de veiligheid en zal in
de toekomst ongelukken bij het station kunnen
voorkomen.
Er zijn nog meer plaatsen in Diemen waar de verkeerssituatie veiliger kan dan nu het geval is. D66
vindt het van groot belang dat op deze locaties
voldoende wordt gehandhaafd op het naleven van
de verkeersregels. Ook willen we dat op alle locaties waar nu een verhoogd risico op verkeersongevallen heerst, wordt gekeken of door een andere
inrichting van de openbare ruimte, de belangrijkste knelpunten kunnen worden weggenomen.
Als gemeente kun je niet alles weten en ben je
voor informatie vaak aangewezen op inwoners,
die de situatie in hun eigen omgeving het beste
kennen. Om te achterhalen of er verkeersonveilige situaties zijn die de gemeente nog niet goed
in beeld heeft, is het belangrijk om bij inwoners
actief navraag te doen en te onderzoeken welke
verbeteringen mogelijk zijn.

Fietsbeleid
In onze dichtbevolkte gemeente en regio is de
fiets in veel situaties verreweg het beste vervoers13

middel. Fietsers leveren amper gevaar op voor het
overige verkeer en fietsen is goed voor de gezondheid. Bovendien is de fiets één van de weinige
vervoersmiddelen die geen uitstoot van fijnstof
oplevert.
Om fietsen te stimuleren vindt D66 het belangrijk om op plaatsen waar dit nog niet het geval is,
goede fietspaden aan te leggen. Ook willen wij
onderzoeken of het mogelijk is om een extra fietsbrug te realiseren bij de punt van de Sniep.
Op drukke locaties zoals voorzieningen en winkelcentra, moet het makkelijk worden gemaakt
om de fiets dichtbij de eindbestemming te parkeren.

Natuur, groen en recreatie
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Natuur, groen
en recreatie

beter nestelen in nestkasten. Bij nieuwbouw
kunnen huismusvriendelijke dakpannen worden
gebruikt. D66 wil goed samenwerken met belangrijke partners, zoals de Dierenambulance en
opvangorganisaties zoals Stichting De Toevlucht.
Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente de
inwoners van Diemen voorlicht over de manieren
waarop je in je doen en laten zelf kunt bijdragen
aan het dierenwelzijn.

zelf je hart ophalen in de prachtige natuurgebieden rondom Diemen. D66 wil in het Diemerbos
educatieve tuinen voor kinderen en thematische
routes en informatieborden realiseren. Groengebied met cultuurhistorische waarde, zoals begraafplaats Rustoord en Oud-Diemen, is ook een
waardevol bezit. D66 wil het niet alleen behouden, maar ook dat de cultuurhistorische waarde
ervan beter wordt uitgedragen.

Het groene buitengebied
van Diemen

Groene woonwijken

Rond Diemen bevinden zich prachtige natuurgebieden, zoals het Diemerbos, het PEN-bos en
de Diemer Vijfhoek. D66 wil zuinig zijn op de
natuurwaarden in deze gebieden. Om de natuur
zo veel mogelijk te sparen, willen we de groei
van het aantal woningen en bedrijven opvangen
binnen bestaand bebouwd gebied. Dat kan door
dichter op elkaar te bouwen en door kantoren te
transformeren naar woningen. Verder wil D66
dat bewoners en bezoekers meer genieten van
het groene buitengebied, als een plek van rust en
ontspanning. Op bepaalde plekken wil D66 ook
andere vormen van recreatie mogelijk maken,
zolang dit de natuur niet aantast.

Groen- en waterrecreatie

Natuur en groen zijn essentieel voor de leefbaarheid van Diemen,
voor zowel mens als dier. Het is wetenschappelijk bewezen dat
de aanwezigheid van groen de gezondheid bevordert. Daarom
wil D66 dat er voldoende groen is in de Diemense woonwijken.
Uiteraard moeten wij ook zuinig zijn op de natuurgebieden in
het buitengebied. Tegelijkertijd wil D66 het voor meer mensen
aantrekkelijk maken om te recreëren in het groen, bijvoorbeeld
door horecafaciliteiten bij de entree van het Diemerbos. Vanzelfsprekend met respect voor de natuurwaarden van dit gebied.

D66 wil geld investeren in recreatieve voorzieningen in het Diemerbos, zodat het een leuke
plek wordt voor allerlei doelgroepen, zoals gezinnen met jonge kinderen. De nieuwe blokhut van
de scouting en de theetuin bij Landlust zijn goede
voorbeelden. D66 pleit voor een gezellige horecagelegenheid bij de entree van het Diemerbos.
Uit een marktverkenning moet blijken aan welke
andere recreatieve voorzieningen behoefte is in
het Diemerbos, uiteraard zolang het niet te belastend is voor de natuur. Te denken valt aan een
harmonietent, beeldentuin, klimparcours, BMXfietsbaan, of een uitbreiding van speelgelegenheden, zoals een pierenbadje voor kinderen. D66
ziet het Diemerbos als een plek waar kleinschalige
evenementen kunnen plaatsvinden, zoals een
mindfulness-event of een foodfestival zoals de
Pure Markt. Geen grootschalige muziekfestivals,
want die lijken de natuur te zwaar te belasten.
Verder wil D66 meer mogelijkheden bieden voor
zwem- en waterrecreatie. D66 denkt hierbij aan
een strandje (bijvoorbeeld aan de Diem), meer
aanlegplekken voor bootjes en aantrekkelijke
vaarroutes.

Dierenwelzijn
Dieren horen bij onze samenleving. Ze hebben recht op bescherming en zorg. D66 heeft in
Diemen de afgelopen jaren een voortrekkersrol
vervuld als het gaat om dierenwelzijn. Groen en
water zijn noodzakelijk voor dieren die in de vrije
14

natuur leven. Bij nieuwbouw en herinrichting
moet hier rekening mee worden gehouden. Met
kleine ingrepen kunnen bijvoorbeeld amfibieën
zoals kikkers en salamanders, makkelijker uit
het water komen of oversteken. Vogels kunnen

Natuureducatie
D66 wil dat er meer aandacht is voor natuureducatie. Als je in Diemen woont, hoeft dat niet
alleen uit een boek of bij de televisie, maar kun je
15

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor een
groene uitstraling van de Diemense woonwijken.
Groen is bovendien essentieel voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Bij
hoge zomertemperaturen wordt met voldoende
groen hittestress tegengegaan en overvloedige
regenval wordt sneller geabsorbeerd. Groen heeft
ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit
door vermindering van fijnstof. Om het groene
karakter van Diemen te versterken, wil D66 ook
meer ‘verticaal groen’ zoals geveltuinen. Verder
willen we bewoners inspireren om hun tuinen te
vergroenen (Operatie Steenbreek). D66 is absoluut tegenstander van een bestraffende aanpak
zoals de invoer van hemelwaterbelasting. Rommelig en verwilderd groen dragen niet bij aan een
prettige en veilige leefomgeving. Daarom moet
het kwaliteitsniveau van het groen in de openbare
ruimte met gedegen onderhoud gehandhaafd
blijven. Bij herinrichting moet gekozen worden
voor bomen die passen in de omgeving. In kleine
woonstraten leveren te hoge bomen of bomen
met vallende vruchten te veel overlast op. In de
herbestemming van Spoorzicht moet, ondanks
de toevoeging van functies zoals onderwijs, sport
of wonen, ook aandacht zijn voor behoud van het
groene karakter van het gebied.

Duurzaamheid

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2018 - 2022

Duurzaamheid

deze goedkoper zijn. D66 wil nagaan of dit soort
succesvolle projecten zijn te kopiëren naar andere
duurzaamheidsmaatregelen.

Circulaire economie
Om duurzaamheid te stimuleren willen we in
Diemen ook meer gaan werken volgens principes
van de circulaire economie. Afval is een grondstof
en we willen toe naar een gemeente waarin we
zo veel mogelijk van onze materialen kunnen
hergebruiken. Afvalscheiding door bewoners –
van papier, GFT en glas – is en blijft essentieel
en voor plastic moet worden onderzocht wat het
meest effectief is: afvalscheiding door bewoners
of scheiding na inzameling. D66 is er op tegen om
bewoners te laten betalen per vuilniszak. Wij willen mensen stimuleren om afval te scheiden door
dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. De papier- en GFT-bak moeten niet ver weg zijn, maar
tenminste even dichtbij als de restafvalcontainer.

Luchtkwaliteit

Duurzaamheid is de grote uitdaging van deze tijd, die op alle
niveaus aandacht verdient: van internationale verdragen en de
nationale politiek tot de gemeente en alle bewoners zelf. Daarom
vindt D66 dat we ook binnen onze mooie gemeente een steentje
moeten bijdragen. We hebben dan ook een grote ambitie: Diemen
in 2030 energieneutraal.

Een schone gemeente vraagt niet alleen om
goede afvalinzameling en handhaving, maar
ook om goede luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit
in Diemen moet wat D66 betreft beter worden
gemeten. Waar zich problemen voordoen, moet
een plan op maat worden gemaakt. Scholen en
speeltuinen dienen hierbij speciale aandacht te
krijgen.
Om schone lucht in de hele gemeente te bewerkstelligen, moet ook een aantal algemene maatregelen worden genomen. Bij het GVB moet er
op worden aangedrongen om schone bussen in
te zetten. Elektrisch rijden door bewoners moet
worden gestimuleerd door laadpalen snel te plaatsen. En de gemeente moet zelf schonere voertuigen inzetten, naar het voorbeeld van het team
Handhaving dat nu al in schone auto’s rijdt.

Energieneutraal
Deze uitdaging wil D66 op verschillende manieren aangaan. Allereerst kan de gemeente zelf het
verschil maken. Bijvoorbeeld door te investeren
in het klimaatneutraal maken van gebouwen. Er is
al veel gedaan om de gebouwen van de gemeente
beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen.
Door in overleg te gaan met grote verhuurders,
willen we het mogelijk maken dat ook zij zonnepanelen aanbrengen op daken van bijvoorbeeld
flats. Ook door bij het inkopen van diensten en
goederen eisen te stellen aan de duurzaamheid
van de bedrijven met wie de gemeente zaken
doet, kunnen bedrijven worden verleid om duurzaam te werken. D66 blijft inzetten op het plaatsen van windmolens in de gemeente, op plekken
waar dit niet tot beeldvervuiling leidt, zoals naast
16

de snelweg. We willen hierover in gesprek blijven
met de provincie.
Bewoners kunnen zelf ook veel doen voor het
klimaat, niet alleen door zonnepanelen op hun
dak te plaatsen, maar bijvoorbeeld ook door hun
tuin waterbestendig aan te leggen. D66 wil dat
de gemeente de inwoners hierbij de helpende
hand reikt. Zo kunnen vergunningen voor zonnepanelen en andere duurzame aanpassingen aan
huizen worden versimpeld en soms zelfs afgeschaft. Daarnaast kan de gemeente faciliteren dat
bewoners en bedrijven elkaar tegemoet komen.
Zo loopt er momenteel een project in Diemen
waarbij de gemeente groepen bewoners helpt om
gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, waardoor
17
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Economie

Economie

den moet er ook gekeken worden naar 4G en de
opvolgers hiervan. D66 vindt dat de gemeente
hierover in voortdurend overleg moet blijven met
de telecombedrijven.
De gemeente kan ook door kleine initiatieven
ondernemerschap stimuleren. Dit jaar is gestart
met een masterclass ondernemen voor startende
ondernemers (het zogenaamde ZAAI-traject).
Startende ondernemers kunnen nuttige tips en
adviezen krijgen van ervaren ondernemers en
professionals. D66 wil dit succesvolle traject elk
jaar herhalen, zodat startende ondernemers net
dat duwtje in de rug krijgen.

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de gemeente
en alle inwoners van Diemen. Natuurlijk is dit grotendeels afhankelijk van landelijke trends. Dat neemt echter niet weg dat de
gemeente een centrale rol speelt bij het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Door ondernemerschap te stimuleren en bedrijven aan
Diemen te binden, stimuleert de gemeente de werkgelegenheid.
Lokale ondernemers
en zzp’ers
D66 gaat graag met ondernemers in gesprek om
te begrijpen welke knelpunten moeten worden
weggenomen en welke kansen zij zien voor verdere versterking van de lokale economie. Zzp’ers
nemen een bijzondere plaats in. Zij vormen zowel
een krachtige bron van ondernemerschap als een
potentieel kwetsbare groep, die via bestaande inspraakkanalen tot nu toe beperkt gehoord wordt.

het vestigingsklimaat in Diemen te verbeteren.
Allereerst moet goed worden gekeken naar de
bestaande regels en vergunningen. Waar mogelijk moeten deze versimpeld of zelfs afgeschaft
worden. Ondernemers moeten zo min mogelijk
tijd en geld kwijt zijn aan bureaucratie. Dankzij
D66 is in de afgelopen periode bijvoorbeeld de
reclamebelasting afgeschaft.

Vestigingsklimaat

Daarnaast moeten de mogelijkheden worden
onderzocht om de gehele gemeente te voorzien
van snel internet. Glasvezel is een optie, maar met
de voortschrijdende technologische mogelijkhe-

D66 ziet een aantal concrete maatregelen om
18
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Het
gedachtegoed
van D66

Het gedachtegoed van D66

Vertrouw op
de eigen kracht van mensen

Streef naar een duurzame
en harmonieuze samenleving

D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen kracht van
mensen. We staan voor de vrijheid van mensen
om zichzelf te ontplooien. Op school, in hun baan
of met hun eigen bedrijf. Kansen voor iedereen
met ambitie. 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 dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor biedt D66 maximaal de ruimte.

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 generaties. D66
wil investeren in deze toekomst en is voor schone
energie en een duurzame economie.

Beloon prestatie
en deel de welvaart

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

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid
ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren 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
welvaart 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 redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Onderling verbonden, in
vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid
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.

20

21

Koester de grondrechten
en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke
integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid
van meningsvorming en uiting, inclusief respect
voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons
centrale waarden. Die waarden zijn universeel en
zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de
grondrechten van onszelf en anderen. We leven in
een rechtsstaat gestoeld op vrijheden.

Onderwijs is de sleutel tot
succes en persoonlijke groei
Onderwijs is de basis voor succes, persoonlijke
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
vertegenwoordigers van D66 Diemen baseren hun
beslissingen bij gemeentelijke onderwerpen op het
sociaal-liberale gedachtegoed.

Onderwijs
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Onderwijs

Veilig schoolklimaat
Pesten op school is een groot probleem, kinderen zijn soms voor het leven getekend. D66 wil
beter inzicht krijgen in het schoolklimaat op de
verschillende Diemense basisscholen. Mocht het
schoolklimaat in het geding zijn, dan bestaat er
een gedeelde verantwoordelijkheid om dit aan te
pakken. Niet alleen de scholen en ouders van de
leerlingen, maar ook jeugdzorgorganisaties en de
gemeente dienen een actieve rol te spelen om de
problemen op te lossen. De gemeentelijke leerplichtambtenaren hebben een belangrijke taak in
het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten. Het accent hierbij moet volgens
D66 liggen op het voortgezet onderwijs (VO).
De leerplichtambtenaren moeten dan ook goede
relaties onderhouden met alle VO-scholen waar
Diemense kinderen naartoe gaan.

siveerd. Daarbij denkt D66 aan de bibliotheek, de
muziekschool, zwemonderwijs, sportverenigingen en scouting.

De school als spil in de wijk
Elke school heeft een relatie met de directe omgeving, immers de meeste kinderen zijn afkomstig
uit de wijk waarin de school staat. Brede scholen
bieden de mogelijkheid dat niet alleen kinderen,
maar ook ouders elkaar ontmoeten en samen
activiteiten ontplooien. Elke wijk in Diemen
heeft een andere bevolkingssamenstelling. Dit
resulteert in verschillende wensen en behoeften
van kinderen en ouders per wijk. D66 vindt dat
de identiteit en het aanbod van de school hierop
moeten zijn afgestemd. Het schoolbestuur werkt
hierin nauw samen met de gemeente. Een basisschool is niet alleen de spil in de wijk, maar zou
ook meer de spiegel van de wijk moeten zijn.

Passend onderwijs

D66 hecht grote waarde aan onderwijs, omdat ieder mens zich
optimaal moet kunnen ontplooien. Goed onderwijs vormt immers de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling, levensgeluk
en welvaart. Het onderwijs moet zodanig zijn ingericht dat ieder
kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien en uitzicht
heeft op een baan. Onderwijs vervult ook een belangrijke schakel
in het versterken van de verbondenheid en samenhang, die mensen ervaren met elkaar en met de plaats waarin zij wonen. Dit
zijn belangrijke redenen waarom D66 een middelbare school in
Diemen wil realiseren.
Vroege en voorschoolse
educatie
D66 vindt dat ieder kind, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of sociaal economische achtergronden, alle mogelijkheden moet hebben tot het
volgen van onderwijs. Dit begint al vóórdat een
kind naar de basisschool gaat. Alle kinderen vanaf
2,5 jaar moeten toegang hebben tot voorschoolse
voorzieningen. Zo wordt immers bevorderd dat
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kinderen met uiteenlopende achtergronden van
jongs af aan met elkaar in aanraking komen. Door
kwalitatief goede opvang kunnen zij spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en worden
eventuele (taal-)achterstanden teruggedrongen of
voorkomen.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij
hen past. Mentale of fysieke beperkingen mogen
geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het
niveau dat bij een kind past. D66 wil dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om
kinderen optimaal te begeleiden. Het gat tussen regulier en speciaal onderwijs moet kleiner
worden door meer uitwisseling van leerkrachten
en kennis, en door voorzieningen dicht bij elkaar
te huisvesten. Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een
vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs
zijn. Kinderen mogen onder geen beding onnodig
en doelloos thuiszitten. Als passend onderwijs
binnen een onderwijsinstelling niet mogelijk is,
moet dagbesteding gericht op maximale ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

Alles-in-één-school
(brede school)
D66 is voorstander van brede scholen waarbij
onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op
één locatie kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs,
buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door
dit brede aanbod kan de school beter inspelen op
de individuele behoeften van een kind, talenten
stimuleren en eventuele achterstanden in een
vroeg stadium signaleren. Bij nieuwbouw maakt
de gemeente een combinatie van functies mogelijk, zodat het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden wordt bevorderd. Zo vindt D66
dat de nieuwe basisscholen in de nieuwbouwwijken Plantage De Sniep en Holland Park ook in
de avonduren moeten functioneren als ontmoetingscentrum in de wijk. Ook de samenwerking
tussen de Diemense basisscholen en andere
voorzieningen in Diemen moet worden geïnten23

Meer waardering
voor leerkrachten
Er dreigt in onze regio een groot tekort te ontstaan aan leerkrachten. Van leerkrachten wordt
steeds meer verwacht en de arbeidsvoorwaarden
staan onder druk. D66 hoopt dat op landelijk
niveau geld wordt gereserveerd om de cao te
verbeteren. Ook vinden we dat leerkrachten
zoveel mogelijk tijd moeten kunnen besteden
aan het onderwijs zelf en niet aan toenemende
verantwoording en regelgeving. De landelijke en
lokale overheden dienen daarvoor de voorwaarden te scheppen. De leerling en leraar horen weer
centraal te staan in de klas. D66 wil dat leerkrachten en scholenteams gebruik kunnen maken van
een beurs om zich verder te ontwikkelen, naar
Amsterdams voorbeeld. Ook moet het voor leerkrachten betaalbaar zijn om in Diemen te wonen.
Daarom moeten startersleningen ook worden
opengesteld voor leerkrachten aan Diemense
scholen. Ook wil D66 dat er meer wordt ingezet
op middeldure huurwoningen. Hierover leest u
in het hoofdstuk ‘Ruimte en wonen’. Ook stellen
wij voor dat de gemeente jaarlijks een verkiezing
‘Diemense Leerkracht van het Jaar’ organiseert.

Voortgezet onderwijs
in Diemen
Diemen heeft een goed aanbod aan basisscholen
verspreid over de verschillende wijken van de
gemeente. Regulier voortgezet onderwijs ontbreekt echter tot op heden. D66 vindt dat de tijd
rijp is voor een middelbare school in Diemen.
De Diemense kinderen gaan nu naar tientallen
verschillende scholen in naburige gemeenten. Ze
moeten relatief ver reizen van huis naar school
en terug. Bovendien verzwakt op deze manier de

Onderwijs

binding die de jeugd van 12 tot 18 jaar heeft met
Diemen en het Diemense verenigingsleven. Het
heeft ook tot gevolg dat sociale contacten tussen
de Diemense kinderen onderling verwateren.
Doordat in zowel Diemen als in de buurgemeenten het aantal inwoners sterk stijgt, is de behoefte
aan meer voortgezet onderwijs in de regio zeer
gerechtvaardigd. D66 vindt dat Diemen daar
een verantwoordelijkheid in moet nemen. D66
heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om
voortgezet onderwijs naar Diemen te halen. Dit
heeft geresulteerd in een concrete mogelijkheid.
De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is
geïnteresseerd in een Diemense nevenvestiging
met alle jaargangen in de richtingen vmbo-t, havo
en vwo. D66 wil deze kans voor Diemen met beide handen aangrijpen. We zien daarbij uit naar de
samenwerking van deze middelbare school met
de Diemense basisscholen, andere maatschappelijke instellingen en het sportieve en culturele
verenigingsleven. De school kan ook een plek zijn
voor sociale activiteiten voor de Diemense jeugd.
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Zorg en welzijn

Een leven lang leren
De huidige tijd vraagt flexibiliteit van mensen.
Dit geldt ook op de arbeidsmarkt. Alleen door
een leven lang te blijven leren, houden mensen
kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil initiatieven
ondersteunen die mensen in staat stellen dit ook
daadwerkelijk in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld bij verlies van de huidige baan, in het geval
van re-integratie of een gewenste verandering in
de loopbaan. D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf sturing over de eigen toekomst kunnen
houden. Wij zijn van mening dat mensen zonder
werk en startkwalificatie door moeten blijven
leren.
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Onze gezondheid is van het allergrootste belang. Goede zorg is
daarom van onschatbare waarde, maar ook hoogstpersoonlijk.
Daarom wil D66 dat mensen ondersteund worden bij het zelf
regie nemen over hun verzorging. Zorg en welzijn – en meer specifiek ook de uitvoering van taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – moeten erop gericht zijn
dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Waar
mogelijk moeten mensen zelf intensief bij hun zorg- en ondersteuningsplannen betrokken zijn en samen met hulpverleners en
naasten, de meest passende oplossingen vinden. De gemeente
heeft een faciliterende rol en staat klaar voor bewoners die niet in
staat zijn om zelf de regie te nemen.
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Zorg en welzijn

Preventie
Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen. Vandaar dat D66 iedereen in Diemen wil
stimuleren tot een gezonde leefstijl. Zo vindt
D66 optimale mogelijkheden om in Diemen te
sporten van groot belang, vooral voor de jeugd
(zie hiervoor het hoofdstuk ‘Sport en bewegen’).
Op school moet uiteraard ook aandacht zijn voor
een gezonde leefstijl en voeding. D66 wil dat
de gemeente onderzoekt wat hiervoor de beste
manier is, waarbij expliciet gekeken moet worden
naar succesvolle programma’s in andere gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam.

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Toegewijd en
liefdevol zorgen zij, vaak gedurende een langere
periode, voor een naaste uit hun omgeving. Het
is begrijpelijk dat hen dit ook te veel kan worden.
Momenteel kunnen mantelzorgers ondersteuning
aanvragen bij de gemeente. Maar D66 wil dat zij
meer mogelijkheden krijgen om tijdelijk van hun
zware taak te worden ontlast, de zogenoemde
respijtzorg. Mantelzorgers verdienen respect en
waardering. D66 wil dat ook tonen door bijvoorbeeld een speciaal lintje voor mantelzorgers
tijdens de jaarlijkse z.g. lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag.
Maar D66 wil vooral dat de gemeente samen met
mantelzorgers in gesprek gaat, om zodoende nog
beter zicht te krijgen op de manier waarop zij het
beste kunnen worden ondersteund.

Toegankelijkheid
Voor mensen met een handicap of beperking is
het van groot belang dat zij ongehinderd en veilig
over straat kunnen en gebruik kunnen maken van
openbare voorzieningen. Zo mogen er geen hoge
op- en afstapjes op veel gebruikte looproutes
zijn, moeten ov-haltes makkelijk te bereiken zijn,
mogen de betaalautomaten niet te ver weg van
gehandicaptenparkeerplaatsen staan en dienen
blindengeleideroutes vrij te zijn van obstakels. De
gemeente dient in nauw overleg met mensen met
een beperking mogelijke hindernissen zo snel
mogelijk uit de weg te ruimen.

Ouderen
D66 wil voorkomen dat ouderen met het klimmen der jaren in een sociaal isolement terechtkomen. Er wordt door de uitvoering van het Wmobeleid veel ondernomen door Stichting Welzijn
Diemen. De activiteiten van deze stichting moeten wat D66 betreft meer in de publiciteit worden
gebracht. Daarnaast willen we dat ouderen de
kans wordt geboden om zolang mogelijk zelfstan26
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dig in hun eigen huis te blijven wonen. Voorwaarde is uiteraard dat nieuwe woningen zoveel
mogelijk levensloopbestendig worden gebouwd
en in oudere woningen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd.
De website Diemenvoorelkaar.nl biedt ouderen
en andere hulpbehoevenden de mogelijkheid om
makkelijk in contact te komen met vrijwilligers.
Om de website optimaal te laten functioneren en
meer potentiële vrijwilligers te bereiken, moet
die wel meer gepromoot worden, ook vanuit de
gemeente.
Het is tot slot van belang dat ouderen zonder
toegang tot een computer de mogelijkheid houden om door de gemeente telefonisch en aan de
balie geholpen te worden. Zie ook het hoofdstuk
‘Financiën, organisatie en dienstverlening’.

Veiligheid en
handhaving

Jongeren en jeugdzorg
De jongerenwerkers van Stichting Welzijn Diemen
zijn er om aandacht te besteden aan jongeren die
anders buiten de boot dreigen te vallen. D66 wil
dat activiteiten in nauw overleg met de jongeren
zelf worden georganiseerd. Het jongerenwerk
dient niet beleidsmatig dichtgetimmerd te zijn.
Het moet vooral vorm krijgen in overleg met de
jongerenwerkers en andere betrokkenen, zoals
wijkagenten en buurtcentra, maar ook met de
door D66 beoogde middelbare school in Diemen.
Hierbij moet bijzondere aandacht zijn voor de
grote overgangen in het leven van jongeren, zoals
de overgang van de basis- naar de middelbare
school of het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
Naast het jongerenwerk is het tienerwerk in
Diemen erg belangrijk. Vaak is aan het eind van de
basisschool al duidelijk welke kinderen het risico
lopen om te ontsporen. Alertheid van hulpverleners in deze fase kan een hoop problemen
voorkomen en draagt tevens bij aan een veilige
leefomgeving.
Jongerenwerk en jeugdzorg moeten actief met
elkaar in verbinding staan, zodat problemen niet
onnodig oplopen en in een vroeg stadium kan
worden bijgestuurd. Een goede overdracht tussen
hulpverleners kan veel ellende voorkomen.

Inwoners, ondernemers en bezoekers van Diemen moeten zich
in onze gemeente te allen tijde veilig kunnen voelen. Diemen is
op zichzelf een veilige gemeente. Toch is het veiligheidsgevoel in
bepaalde delen van Diemen de laatste jaren geschaad door gewelddadige incidenten. Bovendien is gebleken dat op sommige
plaatsen in Diemen niet altijd even duidelijk is door wie woningen daadwerkelijk worden gebruikt en met welk doel. D66 juicht
toe dat inmiddels flinke stappen worden gezet om de informatiepositie van de gemeente op dit gebied te versterken. Zo kan
eventuele criminaliteit effectiever worden bestreden. Hierdoor
wordt niet alleen de veiligheid feitelijk verbeterd, maar zal ook
het gevoel van veiligheid weer toenemen.
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Veiligheid en handhaving

Betrokken inwoners
Inwoners en ondernemers zijn de oren en ogen
van de gemeente. Zij kunnen belangrijke signalen van criminaliteit of overlast tijdig opvangen
en doorgeven aan de politie en gemeente. Het is
goed dat deze samenwerking in de praktijk steeds
meer vorm krijgt, door bijvoorbeeld toename
van WhatsApp-groepen en het gebruik van
Burgernet. Betrokkenheid van inwoners heeft als
bijkomend voordeel dat deze ook het gevoel van
veiligheid versterkt.

Cameratoezicht
Cameratoezicht is in sommige gevallen noodzakelijk om criminaliteit te voorkomen of op te
sporen. Wat D66 betreft hoort deze methode
uitsluitend te worden ingezet als blijkt dat dit het
juiste middel is om een concreet doel te bereiken.
Bovendien moet mogelijk zijn om achteraf te beoordelen of dit doel ook bereikt is. In ieder geval
moet cameratoezicht geen onevenredige inbreuk
maken op de privacy van inwoners van Diemen.
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gebied als zeer storend of onveilig worden ervaren. Om in te spelen op een veranderende tijd,
moeten in overleg met bewoners en gebruikers de
prioriteiten regelmatig worden geactualiseerd.

Armoede

Wijkagenten
De wijkagent heeft goed zicht op wat er speelt
in zijn of haar wijk. Van de wijkagent verwachten we dat signalen die de veiligheid van de wijk
aangaan, tijdig bij de gemeente worden gemeld.
De gemeente heeft op haar beurt de verantwoordelijkheid om deze signalen serieus te nemen en
hier gepaste actie op te ondernemen. Door een
goede samenwerking tussen politie en gemeente
kan de veiligheid op termijn echt verbeteren.

Stationsgebieden
De huidige veiligheidssituatie rondom station
Diemen-Zuid zal op termijn naar verwachting
flink verbeteren door de bouw van Holland Park
en renovatie van station Diemen-Zuid. Tot die
tijd zal echter extra aandacht voor het gebied
nodig blijven, om te zorgen dat inwoners van
Diemen-Zuid en in het bijzonder de studentenwoningen in het Bergwijkpark, op ieder moment
van de dag veilig van en naar huis kunnen komen.
Bij de herontwikkeling van het gebied rondom
station Diemen na aanleg van de ondertunneling, moet veel aandacht worden geschonken
aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het
gebied, met name ook in de onderdoorgang zelf.
Voorkomen moet worden dat mensen zich door
de ondertunneling niet meer veilig genoeg voelen
om ‘s avonds over straat te gaan of op de trein te
stappen.

Handhaving en BOA’s
D66 wil dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in Diemen in eerste instantie
proberen conflicten op te lossen in overleg
met de overtreder, maar er zo nodig niet voor
terugschrikken om te handhaven. Extra BOAcapaciteit voor de handhaving valt slechts te
overwegen, als blijkt dat de bestaande capaciteit
tekortschiet.
Bij handhaving moet de nadruk liggen bij zaken
die door bewoners en overige gebruikers van een
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Armoede is helaas nog steeds een realiteit voor sommige
inwoners van Diemen. D66 wil dat mensen duurzaam uit de
armoede kunnen komen, met name door het vinden van werk.
De gemeente moet hierbij ondersteunen. Daarnaast willen we
zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ook als
het inkomen van hun ouders laag is. Kinderen mogen hier niet
de dupe van zijn. Vanuit deze principes ziet D66 vijf prioriteiten
voor de komende vier jaar.
Bijstand en werk

Kinderen

De bijstand is een uitkering voor mensen die
tijdelijk niet in hun onderhoud kunnen voorzien. D66 vindt dit een groot goed. Tegelijkertijd
moeten we ervoor waken dat de bijstand geen
permanente uitkering wordt. Mensen moeten
worden gestimuleerd om werk te zoeken. Werk
is immers de beste manier om duurzaam uit de
armoede te komen. Lokale ondernemers kunnen
in een kleine gemeente als Diemen een grote rol
vervullen, door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, ook als hun familie het niet breed heeft.
Daarom vindt D66 dat kinderen in armoede
financieel ondersteund moeten worden bij sport-,
cultuur- en schoolactiviteiten.
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Schuldhulpverlening
Het hebben van schulden is een van de voornaamste oorzaken van armoede. Schuldhulpverlening
speelt een essentiële rol bij het voorkomen en ver-

Armoede

helpen van armoede. Sinds Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en
Diemen (MaDi) de schuldhulpverlening heeft
overgenomen is deze erg verbeterd. D66 wil
samen met MaDi en cliënten kijken waar verdere
verbetering mogelijk is, zoals het verkorten van
de wachttijden.

Dienstverlening
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Diversiteit en
inclusie

Mensen in armoede krijgen veel bureaucratische
rompslomp te verduren. Het aanvragen van
voorzieningen kan ingewikkeld zijn en veel tijd
kosten. D66 vindt dat we het aanvragen van bijzondere bijstand en andere regelingen zo efficiënt
en simpel mogelijk moeten maken. Daarom moet
de informatievoorziening op de website beter, zodat je meteen weet waar je terecht kunt en wat de
regels zijn. Verder kan de bereikbaarheid verbeterd worden van de ambtenaren die zich bezighouden met sociale zaken. Ten slotte moet er bij
het aanvragen van een bijstandsuitkering door de
gemeente direct worden gekeken of iemand ook
nog recht heeft op andere tegemoetkomingen, zoals een vergoeding voor sportlessen van een kind.

Ontwikkelingssamenwerking
Armoede beperkt zich natuurlijk niet tot de
gemeentegrenzen. D66 juicht lokale initiatieven
voor ontwikkelingssamenwerking toe. Zo dragen
initiatieven van bijvoorbeeld Vivos en Stichting
Elsengroen bij aan meer bewustzijn van de ongelijkheid in de wereld. Primair ligt de verantwoordelijk bij de rijksoverheid, maar D66 is bereid om
de gemeentelijke bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking te verhogen naar maximaal 1 euro
per inwoner. Deze bijdrage kan voor een lokale
gemeenschap elders op de wereld net het verschil
maken.

In Diemen wonen en werken mensen met verschillende geloven,
seksuele oriëntaties, culturele achtergronden en opleidingsniveaus. Mensen van verschillende generaties, jong en oud, met
of zonder beperking, met uiteenlopende talenten, drijfveren en
ambities. Voor D66 staat voorop dat Diemen voor iedereen – hoe
verschillend ook – een veilige en waardevolle plaats is om te leven
en te werken.
Gelijke behandeling
D66 gelooft dat iedereen zo veel mogelijk gelijke
kansen moet krijgen, zodat alleen je ambitie,
inzet en kunde bepalen hoe ver je komt in het leven. Discriminatie en fundamentalisme, in welke
vorm dan ook, staan haaks op dit uitgangspunt.
D66 blijft daarom investeren in een leefklimaat
waarin iedereen zich gesteund en gestimuleerd
voelt om zich op een eigen manier te ontwikkelen en te uiten. Zo is Diemen dankzij D66 in
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het nabije verleden officieel Regenbooggemeente
geworden. Dit houdt in dat de gemeente de
belangen van LHBT+-inwoners actief behartigt,
met name in scholen, sportverenigingen en
zorgcentra.

Diversiteit en inclusie

Gemeentelijke organisatie
D66 wil dat de gemeente een belangrijke bijdrage
levert aan dit anti-discriminatiebeleid. Zo blijven
wij ons inspannen om het personeel bij gemeentelijke instellingen, een afspiegeling te laten zijn
van de Diemense samenleving. Dit geldt uiteraard ook voor de ambtenaren op het gemeentehuis zelf. Op deze manier kan de gemeente beter
inspelen op de snel veranderende maatschappij.
Bovendien bevordert het een effectieve communicatie met de verschillende netwerken en
adviesraden die in Diemen actief zijn.
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Sport en bewegen

Statushouders
Immigranten kunnen de culturele diversiteit van
ons dorp verrijken. Net als alle andere inwoners,
verdienen statushouders gelijke kansen om
zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren
aan onze samenleving. Het is van belang dat de
gemeente daartoe genoeg mogelijkheden biedt,
door onder andere een goed aanbod van taalcursussen te garanderen, maar ook door op andere
manieren de integratie zoveel mogelijk te bevorderen. Het is wel aan de statushouders zelf om
van de geboden kansen gebruik te maken en niet
met de rug naar de Diemense samenleving toe te
staan.

De gemeente als aanjager
Volgens D66 heeft de gemeente ook andere
mogelijkheden om de diversiteit te bevorderen
en discriminatie tegen te gaan. Bij inkoop van
goederen en diensten kan de gemeente nog meer
rekening houden met het gevoerde beleid bij
bedrijven met wie zij zaken doet. Ook kan de gemeente op scholen gespreksrondes helpen organiseren tussen ouders en onderwijskrachten over
wat een inclusief leefklimaat op school inhoudt.
Tevens kunnen gesprekken worden gestimuleerd
in de diverse buurten van Diemen. Ten slotte is
het ook van belang dat bewonersnetwerken worden ondersteund. Een voorbeeld hiervan is Pink
Diemen, dat is ontstaan als resultaat van het door
D66 gevoerde LHBT+-beleid.
In de visie van D66 zijn het uiteindelijk de inwoners van Diemen zelf die de belangrijkste rol
hebben als het gaat om de manier waarop wij met
elkaar wonen en leven. Met gelijke kansen voor
iedereen om zichzelf te ontplooien en volledig
zichzelf te zijn.
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D66 wil dat de inwoners van Diemen een leven lang de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen. Voor D66 is dit al
jaren een belangrijk speerpunt. Door te sporten blijven mensen
niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij
elkaar. Daarom is sport van groot belang voor de leefbaarheid in
Diemen. Voor zowel binnen- als buitensport speelt de gemeente
een belangrijke rol in het aanbod van sportaccommodaties.
Sport voor iedereen
Veel inwoners van Diemen zijn prima in staat om
zelf de mogelijkheden te creëren om te sporten.
Voor sommigen is dat echter niet vanzelfsprekend, dan moet de gemeente bijspringen. Zo zijn
er kinderen die niet kunnen sporten vanwege de
financiële situatie van hun ouders. Het jeugdsportfonds vervult hierin een steeds belangrijkere rol. Ook het versterken van het sport- en
beweegaanbod voor ouderen is een belangrijk
aandachtspunt. D66 ziet hier een rol weggelegd
voor de Stichting Welzijn Diemen, met name
voor de buurtsportcoaches. Deze buurtsportcoaches leveren nu al een belangrijke bijdrage aan de
sportdeelname van kinderen en ouderen. Vanuit
33

hun nieuwe thuisbasis op het Van Markenplantsoen moet dit verder worden uitgebouwd, in
samenwerking met sportverenigingen, basisscholen, naschoolse opvang, verzorgingshuizen en
welzijnsinstellingen.

Sportverenigingen
Sportverenigingen zijn organisaties die veelal
afhankelijk zijn van contributies van leden en de
inzet van vrijwilligers. Dit functioneert vaak erg
goed. Verschillende sportverenigingen bestaan
al heel lang en zijn goed in staat gebleken om

Sport en bewegen

nieuwe uitdagingen steeds weer het hoofd te
bieden. Het toenemend consumentisme in onze
huidige maatschappij is één van die uitdagingen:
sommige leden zien zichzelf meer als klant dan als
lid van een sportvereniging, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Mede hierdoor
hebben sommige verenigingen te maken met een
teruglopend aantal vrijwilligers. Dit wordt ook
in de hand gewerkt door de toenemende regelgeving op verschillende terreinen, zoals horeca,
milieu en accommodaties. Hierdoor is het verder
professionaliseren van de verenigingsstructuur
vereist. Niet elke vereniging weet daar goed raad
mee. D66 waardeert de inzet van alle vrijwilligers binnen de sportverenigingen enorm en
vindt het belangrijk om dit ook te laten blijken.
De gemeente moet sportverenigingen bijstaan
om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De
gemeente investeert met name bij teamsporten
veel geld in sportfaciliteiten. Het is wenselijk dat
verenigingen in partnerschap met de gemeente
een maatschappelijke tegenprestatie leveren.
Zo kunnen sportverenigingen allerlei initiatieven ontplooien voor mensen die geen lid van de
vereniging zijn, en met dat doel de ruimte van de
eigen sportaccommodatie beschikbaar stellen.

Sport en onderwijs
Sport en bewegen hebben een gunstig effect op
het leervermogen van kinderen. Door middel van
sport kunnen kinderen ook hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Door te sporten wordt de
teamgeest bij kinderen aangewakkerd en leren zij
samen te werken. D66 wil dat de gemeente samen
met het onderwijs en de naschoolse opvang inzet
op een grotere sportdeelname van kinderen. We
willen de uitgaven aan het bewegingsonderwijs
door vakleerkrachten voortzetten, schoolzwemmen blijven faciliteren voor de basisscholen die
daar gebruik van willen maken, de organisatie
van schoolsporttoernooien stimuleren en meer
kinderen via gymlessen en naschoolse workshops
naar Diemense sportverenigingen geleiden. Een
goede afstemming tussen vakleerkrachten gymnastiek, buurtsportcoaches en sportverenigingen
is van groot belang om dat doel te bereiken.

Investeren in sportaccommodaties
Het investeren in sportaccommodaties is een
belangrijke taak van de gemeente. De groei van
Diemen brengt met zich mee dat we moeten en
kunnen investeren in de sportaccommodaties.
Het intensief gebruikte ‘Sportcentrum Duran’
met het zwembad raakt op leeftijd, waardoor een
ingrijpende renovatie of op termijn nieuwbouw
nodig is. Naast Sporthal Diemen staat de laatste
zes jaar in de winterperiode een tijdelijke blaashal. Omdat de mogelijkheden en het comfort van
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Sport en bewegen

de blaashal te beperkt zijn, wil D66 deze blaashal
na tien jaar vervangen door een tweede permanente sporthal. Deze tweede sporthal levert veel
kansen op voor de ontwikkeling van de Diemense
binnensportverenigingen. D66 ziet kansen in het
dubbelgebruik van sportaccommodaties, door
zowel sportverenigingen als het basisonderwijs
en buitenschoolse opvang. Ook de middelbare
school waarvoor D66 zich sterk maakt, kan gebruik maken van het uitgebreide sportaanbod in
Diemen.

overleg met potentiële gebruikers zouden fitness- of calisthenicstoestellen geplaatst kunnen
worden. Ook een veldje voor jeu de boules en 3x3
basketball in de openbare ruimte juicht D66 toe,
maar dan moet daarvoor vanuit de buurt wel een
initiatief worden ingediend. Het Cruyff Court in
Diemen-Noord is een geslaagd voorbeeld van een
plek voor informele sportbeoefening in samenwerking met allerlei partners, zoals buurtsportcoaches, sportverenigingen en het onderwijs.
Daarom heeft D66 ook gezorgd voor de komst
van een Cruyff Court in Diemen-Zuid in de loop
van 2018.

Hockeyvelden in Diemen
Voor zowel jongens als meisjes is hockey één van
de populairste teamsporten. De lange wachtlijsten bij hockeyverenigingen in de omgeving van
Diemen zeggen genoeg. Wat D66 betreft zou
een eigen hockeyvereniging het rijke palet aan
Diemense sportverenigingen compleet maken.
Kort geleden is een Diemense hockeyvereniging (HC Diemen) opgericht. Noodgedwongen
vinden de trainingen plaats in Amsterdam. D66
ziet graag dat de gemeente de nieuwe Diemense
hockeyvereniging ondersteunt door de aanleg van
twee hockeyvelden. Het is een lastige opgave om
in Diemen een goede locatie te vinden voor de
hockeyvelden.

Toekomst van TIW Survivors
veiligstellen
Honkbal is een relatief kleine sport, maar wel met
een grote historie in Diemen. Door het relatief
kleine aantal leden van de honkbalvereniging
(TIW Survivors) enerzijds en de grote ruimtebehoefte anderzijds, wordt de huidige honkbalaccommodatie niet intensief bespeeld. De huidige
locatie van de honkbalvereniging zou ook ruimte
kunnen bieden aan twee hockeyvelden en een
vierde voetbalveld van SV Diemen. D66 vindt
echter wel dat in dat geval een passende honkbalaccommodatie op een andere plek moet komen.
Mogelijk is de gemeente Amsterdam bereid om te
investeren in een nieuwe honkbalaccommodatie
met voldoende capaciteit. Andere mogelijkheden
zijn een terugkeer van honkbal naar Park Spoorzicht, of de huidige locatie intensiever gebruiken voor honkbal, eventueel in combinatie met
voetbal.

Sport en bewegen
in de openbare ruimte
Steeds vaker sporten mensen zonder lid te zijn
van een sportvereniging. Heel populair zijn
hardlopen, wandelen, fietsen, maar ook fitness en
verschillende balsporten in de openbare ruimte.
D66 wil dat bij de herinrichting van wijken rekening wordt gehouden met ‘sportieve rondjes’. In
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Kunst en cultuur

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2018 - 2022

Kunst en cultuur

activiteiten van de muziekschool. Het jeugdcultuurfonds kan hier een grotere rol in vervullen.

Cultuurhistorie
Cultuurhistorische monumenten zorgen voor
identiteit en sfeer van een plaats. In Diemen is in
het verleden helaas een groot deel van de historische bebouwing verloren gegaan. D66 wil zuinig
zijn op de bijzondere en monumentwaardige gebouwen die er nog staan. De afgelopen jaren is de
gemeentelijke monumentenlijst uitgebreid. D66
ziet graag dat creatieve ondernemers een nieuwe
bestemming geven aan Diemense monumenten,
zoals de Grote Rietschuur, De Oude Smidse en de
Pastorie van Sint-Petrus’-Banden. Voorbeelden
van zo’n nieuwe bestemming zijn: een culturele
broedplaats, dansschool, oudheidkamer, galerie,
een plek voor kookworkshops en een bierbrouwerij.

Kunst in de openbare ruimte

D66 hecht groot belang aan kunst en cultuur. Het dient in ieders
leven als inspiratiebron en houdt ons als samenleving een spiegel
voor. Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen
anders. Het is daarom een reflectie van de diversiteit in de samenleving. Ook in Diemen plaatst D66 kunst en cultuur daarom
op de bestuurlijke agenda. Zo was D66 in de jaren 90 de initiatiefnemer van Theater De Omval als ‘culturele huiskamer’ van
Diemen. Kort geleden heeft D66 ook de aanzet gegeven tot de
eerste Diemense cultuurnota. Zo krijgt het hele scala aan kunsten cultuuruitingen in Diemen een vast kader in het te voeren
beleid van de gemeente.
Cultuureducatie
Cultuureducatie stimuleert niet alleen de creativiteit van kinderen, maar ook hun vaardigheid
om de wereld om hen heen in breder perspectief
te zien. Dit is niet alleen relevant voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor een verdere
ontwikkeling van de kenniseconomie. D66 vindt
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het belangrijk dat ieder kind in aanraking komt
met kunst en cultuur. Zo zijn er de schoolvoorstellingen voor leerlingen van de basisschool in
Theater De Omval. Vanuit de gemeente moeten
(financiële) drempels verlaagd worden om deel te
nemen aan cultuureducatie, zoals bijvoorbeeld de

D66 vindt dat kunst de openbare ruimte kan verfraaien. De bestaande kunstwerken moeten wel
goed onderhouden worden. Wanneer besloten
wordt tot nieuwe kunstwerken, willen we dat
buurtbewoners hierin ook een stem krijgen. Aan
kunstwerken kunnen uiteenlopende prijskaartjes
hangen. D66 geeft de voorkeur aan goede kwaliteit voor een redelijke prijs.
Op daarvoor geschikte plekken kunnen culturele
evenementen gehouden worden om Diemen te
verlevendigen, zonder dat dit uitmondt in buitensporige overlast. Hiermee moet bij de inrichting
van de openbare ruimte ook rekening gehouden
worden.

Culturele instellingen en
het verenigingsleven
D66 maakt zich sterk om het bloeiende culturele
verenigingsleven in Diemen in stand houden.
Verenigingen zoals Voice Female, de Diemer
Harmonie en EDOG Muzikaal Theater blijven
we ondersteunen, zowel wat subsidie als wat
repetitieruimte betreft. In ruil daarvoor bieden
deze verenigingen niet alleen optredens in het
theater en op evenementen in Diemen, maar ook
in Diemense verzorgingshuizen en op scholen.
We beschouwen Theater De Omval als de
‘culturele huiskamer’ van Diemen. D66 wil de
bibliotheek behouden in Diemen. Wel moet
worden aangedrongen op een hechtere samenwerking met de Diemense gemeenschap. Ook
ziet D66 graag dat de bibliotheek in Diemen
zich verder ontwikkelt van uitleenplek van o.a.
boeken naar een culturele ontmoetingsplek. De
lokale omroep RTV Diemen is volgens D66 te
weinig zichtbaar en te behoudend in het dyna37

mische medialandschap. D66 staat open voor
een (incidentele) verhoging van subsidies als
RTV Diemen met een goed innovatieplan komt
waarin het volgende is opgenomen: een sterkere
interne organisatie met beter vrijwilligersmanagement, een betere samenwerking met de sociale netwerken in Diemen en het benutten van
sociale media om tot een groter bereik te komen.

Integraal cultuurbeleid
D66 vindt dat bij een goed cultuurbeleid de verbinding met andere beleidsterreinen moet worden gezocht, zoals onderwijs, welzijn, economische zaken en evenementen. De eerder genoemde
cultuurnota die er op initiatief van D66 komt,
moet hier de komende tijd goede aanknopingspunten voor bieden. Kunst en cultuur zijn van
het grootste belang voor de eigen identiteit van
Diemen. Het zijn daarmee essentiële bouwstenen
voor het citymarketingmerk ‘Daarom Diemen’.
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Daarom Diemen

Daarom Diemen

gemaakt onder de noemer ‘Daarom Diemen’. Er
worden verschillende communicatiekanalen voor
gebruikt, zoals een magazine, sociale media, een
website, een welkomstpakket voor nieuwe bewoners en binnenkort digitale informatieborden.
Diemen gaat de komende jaren fors uitbreiden
door de nieuwbouwwijken Plantage De Sniep en
Holland Park. D66 vindt het van groot belang om
de nieuwe bewoners bij de Diemense gemeenschap te betrekken door ze te bewegen om hier te
winkelen, te sporten of evenementen en culturele instellingen te bezoeken. Dit versterkt het
draagvlak voor Diemense voorzieningen en de
identiteit van Diemen.

Verhogen van de
belevingswaarde

D66 vindt het belangrijk dat de identiteit en het imago van Diemen
worden versterkt en de belevingswaarde van Diemen wordt
verhoogd. Dit proces is reeds in volle gang. Volgens D66 moet
de gemeente hierin het voortouw nemen. Zo is de gemeente op
initiatief van D66 gestart met gebiedsmarketing. Na een participatieproces met belanghebbenden is de uiting ‘Daarom Diemen’
ontstaan.
Gebiedsmarketing
Gebiedsmarketing is niet hetzelfde als ‘gebiedspromotie’. Bij gebiedsmarketing wordt een marketingboodschap over een bepaald gebied gericht
op specifieke doelgroepen. Voor Diemen zijn dat
met name de huidige en nieuwe bewoners en
bedrijven. Naast de gemeente Diemen zijn er veel
meer belanghebbende partijen die de Diemense
marketingboodschap kunnen uitdragen: ondernemersverenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen en instellingen, evenementenorganisatoren, makelaars en projectontwikkelaars,
etc. Het is belangrijk om samen te werken met
deze partijen in het partnernetwerk van ‘Daarom
Diemen’. We hebben immers een gedeeld belang
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als het gaat om de aantrekkelijkheid van Diemen.
Binnen dit partnernetwerk vervult de gemeente
de rol van regisseur en aanjager.

Binding van (nieuwe)
inwoners met Diemen

D66 wil graag een sfeervol en levendig Diemen.
Een plek waar iets te beleven valt, passend bij de
schaal van Diemen en met oog voor de diversiteit
aan achtergronden en voorkeuren van de inwoners. Hier hoort een breed aanbod aan (kleinschalige) evenementen bij. Het Diemer Festijn is
een mooi Diemens evenement, verankerd in een
jarenlange traditie. Daarnaast maakt D66 zich
sterk voor andere evenementen zoals het Loswalfestival, Smakelijk Diemen, jazzfestival Duke op
het Diemerplein, het Wereldfestival en Kunst in
Sport.
D66 heeft zich de laatste jaren niet alleen ingezet
voor een hoog onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Diemen, maar ook voor het vergroten van de aantrekkelijkheid. Meer sfeervolle
verlichting en aantrekkelijke nieuwe speelplaatsen zijn hier voorbeelden van. D66 is ook voor
het vergroten van de belevingswaarde van het
gemeentelijke zwembad. Voor de jongste doelgroep ligt de link met mascotte Diemo de Eend
voor de hand.

Aantrekkelijk
voorzieningenaanbod
Het inwonersaantal van de gemeente Diemen
zal de komende jaren groeien. Dat betekent ook
meer gemeentelijke inkomsten. D66 vindt dat we
deze financiële mogelijkheden moeten benutten
door te investeren in goede voorzieningen op het
gebied van onderwijs, sport en cultuur, zodat
mensen ook in de toekomst alle reden hebben om
te zeggen:
Daarom Diemen!

Diemen moet een plek zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Juist deze mensen zijn voor Diemen de belangrijkste ambassadeurs. In dat kader is het van belang om positieve
berichten en verhalen over Diemen met elkaar te
delen. In de afgelopen jaren is hier een begin mee
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D66 krijgt het voor elkaar

Wat willen wij in Diemen
voor elkaar krijgen?

Als het aan D66 ligt kan
iedereen veilig en met plezier
wonen, werken en recreëren
in Diemen. Met betaalbare
woningen, uitstekende
voorzieningen en volop
ruimte voor initiatief.

De inhoud van het verkiezingsprogramma van D66 Diemen is
definitief vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering,
bijeen op 11 december 2017.
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