
Dankzij D66 zijn de financiën bij de 
gemeente Diemen op orde en is voor 
elk huishouden in Diemen de afval-
stoffenheffing de afgelopen jaren 
steeds verlaagd.
D66 wil investeren in goede en toe-
komstbestendige voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, huisvesting, 
sport, kunst, cultuur en recreatie.

Dankzij D66 in het college wordt 
volop gebouwd in Holland Park en 
Plantage De Sniep.

D66 wil in Diemen niet alleen meer 
sociale huurwoningen, maar ook meer 
betaalbare woningen in het midden-
segment, zodat middeninkomens ook 
de kans op een woning wordt geboden 
en noodzakelijke doorstroming wordt 
bevorderd.

Dankzij D66 is de kans op een middel-
bare school in Diemen groter dan ooit.
D66 wil goed onderwijs dichtbij huis. 
Dat versterkt de binding van de Diemen-
se jeugd met Diemen en met elkaar.

Dankzij D66 in het college heeft 
iedere wijk in Diemen binnenkort 
een brede school.
D66 wil brede scholen waarbij onder-
wijs en kinderopvang samenwerken. 
Buiten schooluren moet het school-
gebouw gebruikt kunnen worden als 
ontmoetingscentrum van de wijk.

Dankzij D66 voert de gemeente 
Diemen een actief sportbeleid.
D66 wil investeren in de aanleg van 
hockeyvelden, behoud van honkbal en 
meer ruimte voor SV Diemen.

Dankzij D66 is er structureel 
aandacht voor de veiligheid bij de 
stations in Diemen.
D66 wil bij station Diemen-Zuid 
blijvend extra toezicht en bij station 
Diemen centrum een veilige inrichting 
van de toekomstige ondertunneling.

Dankzij D66 wordt geïnvesteerd in 
een groen Diemen.
D66 wil voldoende groen in de Die-
mense woonwijken. Uiteraard zijn wij 
zuinig op de prachtige buitengebieden 
rond Diemen, maar wij willen ook dat er 
meer mogelijkheden komen voor recre-
atie, zolang dit de natuur niet aantast. 
D66 wil dat Diemen in 2030 energie-
neutraal is.

Dankzij D66 zijn kunst en cultuur 
sinds kort verankerd in het beleid 
van de gemeente.
D66 wil het bloeiende culturele vereni-
gingsleven blijven ondersteunen en wil 
het goedkoper maken om kinderen naar 
de muziekschool te laten gaan.

Dankzij D66 is bij de gemeente meer 
ruimte voor initiatieven van inwoners.

Betaalbaar wonen

Uitstekende voorzieningen

Ruimte voor initiatief

D66 wil een jaarlijks ‘initiatiefbudget’ 
om initiatieven van inwoners financieel 
mogelijk te maken.

Dankzij D66 is er binnen de ge-
meente structureel aandacht voor 
‘diversiteit’ en is Diemen officieel 
een ‘Regenbooggemeente’.
D66 wil dat Diemen voor iedereen – 
hoe verschillend ook – een waardevolle 
plaats is om te leven en werken. Met 
voor iedereen de mogelijkheid om vol-
ledig zichzelf te zijn.

Dankzij D66 neemt de gemeente 
Diemen bij de samenwerking met 
omliggende gemeentes een sterke 
positie in.
D66 wil dat Diemen een zelfstandige 
gemeente blijft en een stabiel gemeente-
bestuur is daarvoor essentieel.

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het bestuur 

van de gemeente Diemen bij D66 in goede handen is.
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“Omdat D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen en oog heeft voor 
duurzame  sociale verbindingen!”

“Omdat D66 zich inzet voor een vrije, 
veilige en rechtvaardige gemeenschap 

waarin iedereen zichzelf kan zijn!”

“Omdat ook Diemen een meer 
transparante besluitvorming en 
ruimte voor initiatief verdient!”

“Omdat Diemenaren zijn gebaat bij een 
zelfstandige gemeente die de  belangen 

van inwoners vooropstelt!”

“Omdat D66 onze culturele waarden 
bewaakt en begrijpt dat kunst het leven 
van mensen kan verrijken!”

“Omdat D66 investeert in het onderwijs 
en kansen wil creëren voor jongeren!”

“Omdat D66 het belang van duurzaam-
heid inziet en mee wil denken met 
ondernemers!”

“Omdat het progressieve, liberale geluid 
van D66 een belangrijk verschil 

kan maken in Diemen!”

“Omdat D66 staat voor vrijheid en een 
sociaal beleid met aandacht voor het 
welzijn in Diemen!”
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