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Inleiding Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen. 
Dat is het belangrijk-
ste beginsel van D66, 
ook in Diemen. In deze 
moeilijke tijden is dat 
extra belangrijk. D66 
heeft voor de komende 
jaren vier speerpunten 
in Diemen:
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Inleiding

Kansengelijkheid vergroten

D66 staat voor een open, vrije samenleving 
met gelijke kansen voor iedereen. In het 
bijzonder in het onderwijs. Ongeacht cultu-
rele achtergrond, geloof, leeftijd en gender. 
De praktijk leert echter dat het streven naar 
inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een 
gelopen race is. We moeten het met elkaar 
organiseren. Door ruimte te geven, te verbin-
den op wat we samen delen en rekening te 
houden met onze verschillen.

Meer woningen voor  
Diemenaren

We willen meer woningen voor onze inwo-
ners. Diemen heeft mede dankzij D66 in 
het college veel bereikt op het gebied van 
woningbouw, zoals de nieuwe woonwijken 
Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er 
ook in onze gemeente een nijpend tekort aan 
woningen. Vandaar dat er bijgebouwd moet 
worden. D66 zet in op middeldure huurwo-
ningen en sociale woningbouw. We bouwen 
vooral in Holland Park en zonder het groene 
buitengebied aan te tasten.

Nu in actie voor het klimaat

D66 is een groene partij en wil nu in actie 
komen voor het klimaat. De klimaatcrisis stelt 
ons voor grote uitdagingen en vraagt om 
verandering. We willen hard aan de slag met 
de energietransitie, de circulaire economie 
en het aanpassen van onze leefomgeving. 
Diemen en de wereld leefbaar houden begint 
nu.

Ruimte voor lokale kracht 

D66 wil dat Diemen een plaats is waar in-
woners elkaar ontmoeten, betrokken zijn en 
prettig samenleven. Een plek waar je je thuis 
voelt. Dat wordt mogelijk gemaakt door het 
rijke dorpsleven in Diemen. Dat zijn niet alleen 
de buurthuizen, Theater de Omval en de vele 
sportverenigingen. Maar ook het culturele 
aanbod en de verschillende evenementen 
die Diemen verlevendigen. D66 heeft zich 
altijd sterk gemaakt voor voldoende geld 
om dit alles mogelijk te maken. De komende 
jaren blijven we ons hiervoor inzetten. Dat 
maakt D66 de meest lokale politieke partij in 
Diemen.
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Mede dankzij D66 in het college heeft Diemen veel bereikt op 
het gebied van woningbouw, zoals de realisatie van de nieuwe 
woonwijken Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er net 
als in heel Nederland ook in onze gemeente een nijpend te-
kort aan nieuwe woningen. Vandaar dat er moet worden bij-
gebouwd. D66 zet in op middeldure huurwoningen en sociale 
woningbouw. We bouwen vooral in Holland Park en zonder het 
groene buitengebied aan te tasten.

Bouwen in de beschikbare ruimte

In Diemen en omgeving is de ruimte schaars. 
We willen niet alleen wonen in de beschikbare 
ruimte, maar ook sporten, ontspannen in het 
groen, en voldoen aan de klimaatopgave. 
D66 vindt het belangrijk om de open ruimtes 
en vrije natuur te behouden. Dat betekent 
dat we geen woningen willen bouwen in het 
groene buitengebied van Diemen.

In de afgelopen jaren is er mede dankzij D66 
in het college veel bereikt op het gebied van 
woningbouw, zoals het realiseren van Holland 
Park en Plantage de Sniep. Veel mensen heb-
ben daardoor een prettige woning gevonden 
in Diemen. Maar het woningtekort is dermate 
groot dat er ook in Diemen gebouwd moet 
worden. D66 wil Holland Park en de Campus 
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Wonen en ruimte
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verder ontwikkelen. Daarnaast zetten we 
in op kleinschalige woningbouw binnen de 
bebouwde kom. Het resultaat moet altijd 
leiden tot een leefbare wijk waar het prettig 
wonen en verblijven is.

Betaalbare woningen

D66 wil dat iedereen in Diemen fijn kan 
wonen: jongeren, starters, gezinnen en 
ouderen. D66 wil inzetten op middeldure 
huurwoningen en sociale woningbouw, omdat 
de vraag hiernaar het grootst is. Voor nieuwe 
woningbouwprojecten moet er een verdeling 
gaan gelden van 40% sociale woningen, 40% 
middeldure en huurwoningen, en 20% vrije 
sector of betaalbare koop. Dat is volgens 
D66 een sterke verbetering op de huidige 
percentages van 30% sociaal, 20% middel- 
duur, en 50% vrije sector. De maximale 
huurprijzen willen we bovendien vastleggen 
in de bestemmingsplannen, zodat middeldure 
huur ook echt middeldure huur blijft.

In de huidige woningmarkt kunnen mensen 
met een middeninkomen, zoals agenten en 
leraren, steeds moeilijker aan een woning 
komen. Zij verrichten belangrijk werk voor 
de samenleving, maar vallen vaak tussen 
wal en schip bij het vinden van een betaal-
bare woning. Zij hebben geen recht op een 
sociale huurwoning, en de vrije sector is 
onbetaalbaar. Toch moet Diemen ook voor 
deze middengroepen een aantrekkelijke 
woonplaats zijn. Daarom staat D66 pal voor 
meer woningen in het middensegment.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is 
veel te lang. D66 vindt dat de gemeente meer 
sociale woningen moet bouwen. Inwoners 
van Diemen krijgen zoveel mogelijk voorrang. 
Dat betekent dat 30% van de sociale wonin-
gen gereserveerd blijft voor Diemenaren. Zo 
maken ook Diemense starters kans op een 
huis. Op die manier behouden we de sociale 
cohesie in ons dorp. Hierbij is een goede 
spreiding van de sociale woningbouw over de 
verschillende wijken van Diemen van belang. 
Ook moeten de nieuwe woningen passen in 
de buurt. D66 wil dat bestaande sociale huur 
ook sociale huur blijft. Met woningcorporaties 
spreken we af dat sociale huurwoningen 
behouden blijven.

Ten slotte wil D66 dat de koopwoningen 
die we bouwen voornamelijk betaalbare 
woningen zijn, bijvoorbeeld starterswoningen 
of seniorenwoningen. Dit kan door klein te 
bouwen en ervoor te zorgen dat woningen 
terecht komen bij bewoners en niet bij inves-
teerders.

Wonen en ruimte

Doorstroming

Er is niet alleen een tekort aan woningen, ook 
de doorstroming zit muurvast. Door meer 
betaalbare woningen in het middensegment, 
kunnen mensen in een sociale huurwoning 
doorstromen. Dat is gunstig voor een vol-
gende generatie Diemense starters. 

Met een passende verhuisvergoeding en het 
behoud van de huur, stimuleren we ouderen 
om te verhuizen van eengezinswoningen naar 
een kleinere en voor senioren meer geschikte 
woning. Dat geldt ook voor anderen die naar 
een kleinere (goedkopere) woning willen 
verhuizen.

Reguleren

D66 denkt dat de gemeente de huidige 
woningmarkt beter moet reguleren. Woningen 
zijn bedoeld om te wonen, en niet om geld 
mee te verdienen. In Diemen werken we 
daarom al met een zelfbewoningsplicht voor 
nieuwbouwwoningen. D66 wil daarnaast ook 
een opkoopbescherming invoeren, waarmee 
we voorkomen dat hele blokken woningen 
worden opgekocht door investeerders.

Diemen staat niet op zichzelf. We maken 
deel uit van een woningmarktregio die met 
dezelfde problematiek kampt als Diemen. 
Nieuwe regelgeving over wonen maken we 
dus bij voorkeur in regionaal verband.

Inwoners uit Diemen verhuizen naar andere 
gemeenten in de regio en andersom. Tege-
lijkertijd moeten we erop toezien dat Dieme-
naren in Diemen een woning kunnen krijgen. 
Daarom willen we dat corporaties volledig 
gebruik blijven maken van de 30% lokale 
voorrang die zij Diemenaren kunnen geven. 
Op dit moment wordt bovendien een wetswij-
ziging voorbereid die het mogelijk maakt om 
een deel van de nieuwbouwkoopwoningen 
aan eigen inwoners toe te wijzen. Als die 
mogelijkheid beschikbaar komt, wil D66 dat 
Diemen daar gebruik van maakt. 

Park Spoorzicht, Weiland- 
driehoek en Spoordriehoek

In Diemen zijn er drie groene gebieden die 
vaak worden genoemd als locaties voor 
toekomstige ontwikkeling van woningbouw of 
voorzieningen: Park Spoorzicht, de Weiland-
driehoek en de Spoordriehoek.

D66 wil niet bouwen in Park Spoorzicht, 
omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat 
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Wonen en ruimte

dit niet mogelijk is zonder de natuur ernstig 
te beschadigen. Daarom willen we Park 
Spoorzicht groen houden, en investeren in de 
natuur en recreatiemogelijkheden.

Vanwege de groenfunctie van de Weiland-
driehoek vinden we deze locatie niet geschikt 
voor woningbouw. Dieren gebruiken dit 
gebied als verbinding tussen het PEN-bos en 
het Diemerbos. Deze ecologische verbinding 
willen we behouden. Wel wil D66 onderzoe-
ken of in de toekomst groen- en sportvoor-
zieningen hier te combineren zijn. 

De Spoordriehoek is volgens D66 op zich 
een aantrekkelijk gebied voor ontwikkeling 
van woningen of (sport)voorzieningen. Maar 
aansluiting van het gebied op de rest van 
Diemen kost heel veel geld. Er zijn waar-
schijnlijk twee afzonderlijke tunnels nodig om 
het gebied bereikbaar te maken, wat al snel 
tientallen miljoenen kost. Als het gebied met 
een beperkte investering van de gemeente 
Diemen bereikbaar wordt, willen we dit 
gebied ontwikkelen.

Uitbreiding voorzieningenniveau

Meer woningen bouwen betekent ook meer 
inwoners. Om Diemen een fijne, leefbare 
gemeente te houden zijn er dan ook meer 

voorzieningen nodig. Dankzij de actieve inzet 
van D66 zijn er in Diemen goede voorzienin-
gen. Zoals een uitgebreid aanbod van sport, 
cultuur en recreatie. De renovatie van Theater 
de Omval en de bibliotheek zijn hier goede 
voorbeelden van. D66 wil dat de voorzienin-
gen meegroeien met het aantal inwoners. 
Daarom willen we investeren in onder andere 
een middelbare school, voldoende nieuwe 
basisscholen, vernieuwing van het Duranbad, 
meer cultureel aanbod en attractieve moge-
lijkheden om te ontspannen in de buitenlucht.

Park Spoorzicht

Weilanddriehoek

Spoordriehoek
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De klimaatcrisis stelt ons voor grote uitdagingen en vraagt om 
verandering. Het college heeft mede dankzij D66 besloten dat 
Diemen al eerder dan afgesproken in het nationale klimaat-
akkoord fossielvrij wil zijn. We willen daarom hard aan de slag 
met de energietransitie en onze leefomgeving zo inrichten dat 
we beter om kunnen gaan met weerextremen. Diemen en de 
wereld leefbaar houden begint nu.

Klimaatneutraal

In het nationale klimaatakkoord is afgespro-
ken dat Nederland in 2050 klimaatneutraal 
is. Mede op aandringen van D66 is besloten 
dat Diemen ernaar streeft om al in 2040 een 
fossielvrije gemeente te zijn. Om dat doel te 

halen moet er nu veel gebeuren. We moeten 
een omslag maken van fossiele energie-
bronnen naar duurzame vormen van energie. 
Daarom investeren we in isolatie, duurzame 
elektriciteit en duurzame warmte.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Klimaat en 
duurzaamheid
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Duurzame elektriciteit

D66 wil dat het stroomverbruik van Diemense 
huishoudens duurzaam wordt opgewekt op 
Diemens grondgebied. Daarom willen we 
dat goed wordt uitgezocht op welke plekken 
Diemen duurzame stroom kan opwekken. We 
zijn hierin zorgvuldig, maar niet afwachtend. 
Het plaatsen van windmolens zien we als 
een mogelijkheid, omdat windmolens relatief 
veel stroom kunnen opwekken op een be-
perkte ruimte. Wel willen we in Diemen alleen 
windmolens plaatsen als dat veilig kan, geen 
onevenredige impact heeft op de natuur en 
ze op voldoende afstand van de bebouwde 
omgeving geplaatst kunnen worden. 

Bovendien vinden we het belangrijk dat 
we eerst een zorgvuldig participatietraject 
doorlopen voordat we een definitief besluit 
nemen. De uitkomst kan altijd zijn dat Diemen 
geen geschikte plekken heeft voor groot-
schalige energieopwekking, maar we willen 
windmolens en zonneparken niet bij voorbaat 
uitsluiten zonder dat de mogelijkheden goed 
onderzocht zijn. 

Ten slotte vinden we dat Diemenaren moeten 
meeprofiteren van de opbrengsten van even-
tuele zonneparken of windmolens. We maken 
daarom werk van lokaal eigenaarschap.

Zonnepanelen moeten geplaatst worden op 
de daken van huizen en Diemense bedrijven. 
Op die manier kan ruimte optimaal benut 
worden. D66 wil zonnepanelen in principe 
niet op de grond plaatsen, en zeker niet in het 
groen. Zonnepanelen op de grond vinden we 
alleen bespreekbaar als dat gecombineerd 
wordt met andere vormen van ruimtegebruik.

Duurzame warmte

Alleen duurzame stroom is niet genoeg. We 
moeten ook onze woningen op een duurzame 
manier verwarmen. De eerste stap is altijd 
isoleren. Daarom blijven we huizenbezitters 
en huurders met subsidies stimuleren om 
isolerende maatregelen te nemen. Ook wil 
D66 afspraken maken met woningbouwcor-
poraties over het sneller verduurzamen van 
hun woningen. Dat is mogelijk nu het kabinet 
de verhuurderheffing gaat afschaffen.

Duurzame warmte betekent dat ook Diemen 
op termijn van het gas af moet. We verwar-
men onze huizen en kantoren dan individueel 
met elektrische warmtepompen, of collectief 
via duurzame warmtenetten. We realiseren 
ons dat deze verandering vaak ingrijpend is. 
Tegelijkertijd biedt de warmtetransitie kansen 

Klimaat en duurzaamheid

voor meer comfortabele en energiezuinige 
woningen.

D66 wil dat inwoners zorgvuldig betrokken 
worden bij de warmtetransitie, zeker als het 
gaat om veranderingen in hun eigen wijk. 
Daarnaast moet Diemen goed blijven kijken 
naar andere gemeenten die vooroplopen, zo-
dat we van hen kunnen leren. Ten slotte zijn 
we tegen het gebruik van houtige biomassa 
om op grote schaal warmte op te wekken. 
Daarom blijven we tegen de biomassacen-
trale van Vattenfall.

Nieuwe technieken

D66 vindt het belangrijk om open te staan 
voor innovatie. Geothermie, aquathermie en 
waterstof worden gezien als ontwikkelingen 
die ons in de toekomst mogelijk kunnen 
helpen in de energietransitie. Daarom willen 
we in Diemen ruimte bieden om hiermee te 
experimenteren. Deze technieken zijn op 
dit moment echter nog niet op grote schaal 
toepasbaar. Het is nu nog te onzeker om 
hierop te kunnen bouwen. Daarom maken we 
voor onze plannen voor Diemen nu gebruik 
van technieken die op dit moment al werken.

Naast innovatie in energiebronnen is er ook 
innovatie nodig in de opslag van stroom. 
Het elektriciteitsnet in onze regio heeft nog 
maar beperkte capaciteit. Dat bemoeilijkt 
uitbreiding en teruglevering van duurzaam 
opgewekte stroom. We willen daarom onder-
zoeken hoe duurzame energie die door 
woningen wordt opgewekt op wijkniveau kan 
worden opgeslagen.

Wijken aanpassen aan klimaat-
verandering

Klimaatverandering is niet alleen iets van de 
toekomst. Het is nu al zichtbaar. We heb-
ben vaker te maken met extremere hitte en 
regenval. Dat betekent dat we onze omgeving 
moeten inrichten om daarmee om te gaan. 
We gaan door met het ontstenen van de 
openbare ruimte, tuinen en daken. Hierdoor 
wordt de regen beter afgevoerd en de hitte 
beter geabsorbeerd. Groen in de wijk biedt 
verkoeling. We willen daarom meer hoog-
waardige groene plekken creëren, zoals Tiny 
Forests. Daarnaast willen we onderzoeken of 
en hoe we veel meer groene daken en groene 
gevels kunnen maken, o.a. in combinatie met 
zonnepanelen. Zo houden we onze omgeving 
aantrekkelijk en leefbaar, ook bij grotere 
weerextremen.
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Klimaat en duurzaamheid

Laat alle inwoners meedoen

De energietransitie en verduurzaming is niet 
alleen iets van de gemeente. D66 vindt het 
belangrijk dat we alle inwoners van Diemen 
betrekken bij deze grote verandering. We 
willen dan ook blijven investeren in initia-
tieven als Daarom Duurzaam Diemen. Tot nu 
toe waren er vooral voor woningeigenaren 
mogelijkheden om met hulp van de gemeente 
te investeren in hun woning. D66 wil dat 
de gemeente zich ook richt op huurders en 
verhuurders.

We moeten ervoor zorgen dat alle Diemena-
ren mee kunnen doen aan de energietransitie. 
Er mag geen energiearmoede voorkomen. 
Dat betekent dat Diemenaren met een laag 
inkomen niet de dupe mogen worden van 
hoge energiekosten, omdat zij niet kunnen 
investeren in woningisolatie of duurzame 
energievoorzieningen. Daarom moeten 
inwoners met een lager inkomen subsidie 
krijgen voor het isoleren en verduurzamen 
van hun huis.
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D66 staat voor een open, vrije samenleving met gelijke kansen 
voor iedereen. Ongeacht geloof, seksuele oriëntatie, gender-
identiteit of culturele achtergrond. Het mag ook geen enkel 
verschil maken wat voor opleiding je hebt, tot welke genera-
tie je behoort en of je een beperking hebt. D66 zet zich hier 
in Diemen al jaren voor in. Zo zijn we officieel “Regenboog-
gemeente” en is mede dankzij D66 de nota “Diemen divers en 
inclusief” inmiddels staand beleid. De praktijk leert echter dat 
het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een 
gelopen race is. We moeten het met elkaar organiseren. Door 
ruimte te geven, te verbinden op wat we samen delen en reke-
ning te houden met onze verschillen.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Kansengelijkheid,  
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Kansengelijkheid

D66 vindt dat iedereen in Diemen gelijke kan-
sen moet hebben. Op het gebied van werk, 
school, wonen en leven. Helaas is dat nu nog 
niet zo. Daarom moeten we soms ongelijk 
investeren om gelijke kansen te creëren. Dit 
geldt met name voor onderwijs, maar ook 
sport, kunst en cultuur, en wonen. D66 juicht 
het daarom toe als Diemen zich aansluit bij 
de Gelijke Kansen Alliantie, een samenwer-
kingsverband van Nederlandse gemeenten 
dat met vereende kracht gelijke kansen in het 
onderwijs nastreeft.

Diversiteitsnetwerken

Acceptatie en inclusie is niet van de ene op 
de andere dag gerealiseerd. Daarom is het 
belangrijk dat we netwerken van inwoners 
met ervaring in de praktijk ondersteunen. 
Een voorbeeld van zo’n netwerk van erva-
ringsdeskundigen is Pink Diemen, dat mede 
is ontstaan als resultaat van het door D66 
gevoerde LHBTI+-beleid. Maar ook het 
Netwerk Diversiteit in Diemen waar verschil-
lende betrokkenen kennis en ideeën uitwis-
selen. Door middels dit netwerk de betrokken 
verenigingen en burgerinitiatieven verder te 
versterken kunnen Diemenaren samen met de 
gemeente werken aan inclusie. Diemenaren 
die op het gebied van inclusie of kansenge-
lijkheid iets willen organiseren moeten hierin 
door de gemeente worden ondersteund. 

Toegankelijkheid 

Een inclusief Diemen is een toegankelijk 
Diemen. De werkelijkheid is dat ons dorp op 
diverse plekken ontoegankelijk is voor men-
sen met een beperking. We willen daarom 
dat er nadrukkelijk rekening gehouden wordt 
met mensen in een rolstoel, met een rol-
lator of een andere beperking. Met name bij 
het bouwen of renoveren van woningen en 
openbare voorzieningen en het inrichten van 
de openbare ruimte. Zo willen we hinderlijke 
en onnodige belemmeringen voorkomen, 
zoals hoogteverschillen bij OV-haltes of 
oversteekplaatsen, ontoegankelijke door-
gangen of geparkeerde fietsen die de stoep 
blokkeren. D66 wil dat de gemeente samen 
met plaatselijke ervaringsdeskundigen de 
toegankelijkheid beoordeelt en waar nodig 
verbetert.

D66 wil dat Diemen niet alleen een fysiek 
toegankelijke gemeente is, maar ook sociaal. 
Daarom willen we bijvoorbeeld dat Diemen 
een dementievriendelijke gemeente wordt. En 

Kansengelijkheid, diversiteit en inclusie

we willen hard optreden tegen discriminatie 
en uitsluiting door samen te werken met het 
Meldpunt Discriminatie en goede voorlichting 
geven op scholen en in buurthuizen. 

Laaggeletterdheid 

Om mee te kunnen doen in de huidige 
samenleving is het essentieel om goed te 
kunnen lezen en schrijven en met de compu-
ter overweg te kunnen. Dat is echter niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Naar schatting 
heeft ongeveer 20% van de Diemenaren hier 
problemen mee. Daarom wil D66 dat zij hier 
ook op latere leeftijd hulp en onderwijs voor 
kunnen krijgen. Brieven van de gemeente en 
de website moeten eenvoudig leesbaar zijn.

Het goede voorbeeld

D66 wil dat de gemeente het goede voor-
beeld geeft als het gaat om kansengelijkheid 
en inclusie. Zo spannen we ons in om het 
personeel bij de gemeente een afspiegeling 
te laten zijn van de Diemense samenleving. 
Ook willen we de ambtenaren trainen in 
bewustwording van (de eigen) vooroordelen 
en hoe je als ambtenaar kan bijdragen aan 
gelijke kansen voor alle Diemenaren.

D66 wil uitdragen dat Diemen een inclusieve 
gemeente is. Zo zijn we al vijf jaar officieel 
een Regenbooggemeente. Dit houdt in dat de 
gemeente de belangen van LHBTI+-inwoners 
actief behartigt en er voorlichting over geeft 
in scholen, sportverenigingen en zorgcentra. 

Ontwikkelingssamenwerking

Kansengelijkheid als doelstelling beperkt zich 
natuurlijk niet tot de gemeentegrenzen. D66 
juicht lokale initiatieven voor ontwikkelings-
samenwerking toe. Zo dragen de activiteiten 
van Vivos en Stichting Elsengroen bij aan 
meer bewustzijn van de ongelijkheid in de 
wereld. D66 wil het huidige gemeentelijke 
budget van €1 per inwoner hiervoor beter 
benutten. Dat doen we door lokale initiatie-
ven, zoals sponsorlopen, te ondersteunen. 
De financiële bijdragen die hiermee worden 
ingezameld kunnen voor een lokale gemeen-
schap elders op de wereld net het verschil 
maken.



Corona

De voortdurende coronapandemie trekt een 
zware wissel op iedereen in de samenleving. 
Zieken en nabestaanden, kwetsbare groe-
pen, zorgverleners, ondernemers, jongeren, 

gezinnen en ouderen. De gemeente heeft een 
rol in het handhaven van de maatregelen, het 
versterken van preventie en het ondersteu-
nen van ondernemers en kwetsbaren.

14

Onze gezondheid is van het allergrootste belang. Daarvan is 
iedereen in deze tijd wel doordrongen. Goede zorg is niet al-
leen van onschatbare waarde, maar ook heel persoonlijk. 
Vandaar dat D66 mensen wil ondersteunen bij het zelf regie 
nemen over hun welzijn. Mede dankzij D66 is in Diemen de 
omslag naar decentrale zorg op gemeentelijk niveau goed ge-
regeld. Met name de uitvoering van taken in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet erop gericht 
zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelf-
redzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Zorg en welzijn
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Zorg en welzijn

Corona zorgt ook voor een toenemende 
polarisatie in de maatschappij. D66 staat voor 
een aanpak van de coronacrisis die is geba-
seerd op wetenschap en gezond verstand. 
Tegelijkertijd respecteren we de vrijheid van 
meningsuiting van andersdenkenden. Hoe erg 
we het ook met elkaar oneens zijn, we blijven 
met elkaar in gesprek. Op die manier willen 
we verdere polarisatie tegengaan.

Preventie

D66 vindt preventie van levensbelang. Alleen 
op die manier kunnen we de gezondheidsver-
schillen tussen arm en rijk tegengaan en ook 
op het gebied van gezondheid kansengelijk-
heid realiseren. Dat betekent dat we ons 
in Diemen sterk maken voor een gezonde 
leefstijl van onze inwoners. 

Op scholen willen we meer aandacht voor 
gedrag dat de gezondheid bevordert. Genoeg 
bewegen is voor iedereen een aanbeveling 
om gezond te blijven. Om dat te bevorderen 
wil D66 ruime fietspaden en stoepen met 
uitdagende hardlooproutes. Verspreid over 
de verschillende wijken in Diemen wil D66 
speel- en fitnesstoestellen plaatsen. Zo kun 
je dicht bij huis en zonder kosten zelf wat 
aan je gezondheid doen. Bij preventie is het 
ook van belang om verslaving tegen te gaan. 
D66 wil hiervoor actief campagne voeren 
met voorlichting op scholen, buurthuizen en 
zorginstellingen. We stellen alles in het werk 
om dealen in Diemen onmogelijk te maken. 

Stichting Welzijn Diemen speelt hier een 
belangrijke rol in. D66 is erg blij dat Diemen 
een eigen welzijnsorganisatie heeft die de 
situatie in Diemen goed kent. Het aanbod kan 
versterkt worden door hun inzet verder toe te 
spitsen op de verschillende wijken en het op 
een aantrekkelijke manier te presenteren voor 
de diverse doelgroepen. Huisartsen moeten 
dit aanbod kennen en waar nodig samenwer-
ken met de aanbieders. De gezondheidsma-
kelaar kan hierbij helpen.

Eenvoudige toegang tot zorg

D66 wil iedereen vrijlaten. 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. Maar 
niet iedereen kan of wil dat. In zo’n geval 
staat de gemeente klaar om te ondersteunen. 
Soms hebben mensen (psychische) hulp 
nodig zonder dit zelf te beseffen. Dan moet 
de gemeente tijdelijk de regie overnemen en 

de (bemoei)zorg organiseren.
Voor D66 blijft een belangrijk punt van 
aandacht dat hulp eenvoudig aan te vragen 
moet zijn en dat informatie snel te vinden en 
makkelijk leesbaar is (ook voor laaggelet-
terden).

Jongeren en jeugdzorg

D66 wil dat Diemen voor jongeren een fijne, 
gezonde en veilige plek is om op te groeien. 
Aantrekkelijke activiteiten die voor en door 
jongeren worden georganiseerd spelen een 
belangrijke rol. Jongerenwerk moet vooral 
vorm krijgen in overleg met de jongerenwer-
kers en andere betrokkenen, zoals wijkagen-
ten, buurtcentra en natuurlijk de jongeren 
zelf. 

Bij kinderen en jongeren is preventie extra 
belangrijk. Door flink te investeren in de 
eerste 1000 dagen van een kind kan er grote 
winst worden behaald in hun verdere gezond-
heid. Maar denk ook aan het voorkomen van 
overgewicht bij jongeren door hier aandacht 
aan te besteden op school (JOGG-aanpak), 
de rookvrije generatie en het voorkomen van 
drugsgebruik onder jongeren. Prioriteit blijft 
eveneens het tegengaan van huiselijk geweld 
en kindermishandeling Lekker sporten helpt 
uiteraard ook bij het gezond blijven. In het 
hoofdstuk sport en recreatie staat hier meer 
over. 

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben 
is er jeugdzorg. Financiële tekorten mogen 
geen reden zijn om kinderen de juiste zorg 
te onthouden. Tegelijkertijd zien we dat in de 
afgelopen jaren de vraag naar jeugdzorg zo 
sterk is toegenomen, dat dit de gemeente 
voor problemen stelt. D66 wil allereerst 
dat het Rijk hier verantwoordelijkheid voor 
neemt. Maar de gemeente heeft hier ook 
een rol in. D66 wil inzetten op preventie en 
waar mogelijk problemen de-medicaliseren. 
Hierbij is het noodzakelijk dat jongerenwerk 
en jeugdzorg actief met elkaar in verbinding 
staan, zodat problemen niet onnodig oplopen 
en in een vroeg stadium worden bijgestuurd. 
En een goede en heldere overdracht tussen 
hulpverleners kan veel ellende voorkomen. 
Essentieel is ook om de zorg goed aan te 
besteden, zonder perverse prikkels voor de 
zorgaanbieders. 

In de jeugdzorg en het jeugdwerk moet de 
focus extra worden gericht op de grote over-
gangsfases in het leven van jongeren, zoals 
de overgang van de basis- naar de middel-
bare school of het bereiken van de 18-jarige 
leeftijd. Jongeren die net volwassen worden 
moeten vaak ineens van alles zelf regelen, 
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zonder de ondersteuning die ze eerst nog 
kregen. Dit kan leiden tot grote problemen, 
zoals schulden of zelfs dakloosheid. Daarom 
wil D66 dat de ondersteuning voor kwetsbare 
jongeren doorloopt totdat ze hun zaken op 
orde hebben.

Ouderen

D66 wil dat Diemen voor ouderen een fijne en 
vertrouwde plek is om te wonen en leven. De 
gemeente biedt hulp en ondersteuning waar 
nodig. Er moeten voldoende levensbesten-
dige woningen beschikbaar zijn, waardoor 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Door activiteiten in 
buurthuizen en een rijk cultuuraanbod, valt er 
dicht bij huis het nodige te beleven en wordt 
eenzaamheid tegengegaan. Buren en vrijwil-
ligers kunnen ook veel betekenen. Zo is er de 
website Diemenvoorelkaar.nl. Deze website 
biedt ouderen en andere hulpbehoevenden 
de mogelijkheid om makkelijk in contact te 
komen met vrijwilligers voor bijvoorbeeld een 
klusje in huis.

Mantelzorgers 

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. Mantelzorgers kunnen 
ondersteuning aanvragen bij de gemeente. 
Deze hulp moet breder bekend worden. Maar 
D66 wil ook dat mantelzorgers meer moge-
lijkheden krijgen om tijdelijk van hun zware 
taak te worden ontlast, de zogenoemde 
respijtzorg. Ook komen we organisaties die 
mantelzorgers ondersteunen tegemoet. Met 
advies, maar ook met subsidie. 

Mantelzorgers verdienen respect en waar-
dering. D66 wil dat ook tonen door het 
mantelzorgcompliment. Maar we willen vooral 
dat de gemeente samen met mantelzorgers 
in gesprek gaat, om zo nog beter zicht te 
krijgen op de manier waarop zij het beste 
kunnen worden ondersteund.

Statushouders

Net als alle andere inwoners, verdienen 
statushouders gelijke kansen om zichzelf te 
ontplooien en mee te draaien in onze samen-
leving. De gemeente moet daartoe genoeg 
mogelijkheden bieden, zoals een goed 
aanbod van taalcursussen, hulp bij integratie 
en waar nodig laagdrempelige toegang tot 
zorg. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een steeds groter wordend 
maatschappelijk probleem. Dit speelt bij 
alle leeftijden, maar vooral bij jongeren en 
ouderen. Het heeft een grote impact op 
de kwaliteit van leven, met als gevolg dat 
mensen minder zelfredzaam zijn en hun 
gezondheid achteruitgaat. Daarom wil D66 
eenzaamheid tegengegaan en isolement 
zoveel mogelijk voorkomen. We signaleren 
eenzaamheid en willen dat Diemen een 
laagdrempelig aanbod heeft voor iedereen 
die eenzaam is. We trainen professionals om 
het gesprek aan te gaan en Diemenaren te 
ondersteunen bij het maken van contact. We 
investeren in aantrekkelijke activiteiten voor 
jongeren. Voor eenzame ouderen moeten er 
genoeg activiteiten in buurthuizen zijn en een 
rijk cultuuraanbod. Ons theater De Omval en 
de bibliotheek zijn ook niet ver uit de buurt. 
Waar mogelijk moeten we de oorzaak van 
de eenzaamheid wegnemen. Zo willen we 
dat ouderen toegang hebben tot computer-
cursussen, zodat ook digitaal contact kan 
worden onderhouden. Mensen die moeite 
hebben met contact maken ondersteunen 
we hierbij vanuit het aanbod van Stichting 
Welzijn Diemen. En we zorgen dat ouderen 
en mensen met een beperking in Diemen 
mobiel kunnen zijn. Dit is mogelijk door een 
toegankelijke openbare ruimte, een goed OV 
en door te experimenteren met seniorentaxi’s 
die bemand worden door vrijwilligers.
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Tot de beginselen van D66 behoort dat iedereen mee moet 
kunnen doen in de samenleving. Dat betekent dat we niemand 
laten vallen. Mede dankzij D66 doet Diemen al meer dan veel 
andere gemeenten om armoede tegen te gaan. Maar volgens 
ons is dat nog niet genoeg. Corona, torenhoge huren en stij-
gende energieprijzen zijn er de oorzaak van dat een deel van 
de Diemenaren het moeilijk heeft.

Begeleiding naar werk

Voor D66 is het belangrijk om Diemenaren die 
een moeilijke periode doormaken perspectief 
te bieden. Dat kan door te helpen bij het 
vinden van betaald werk. Hierbij spelen lokale 
ondernemers in Diemen en omgeving een 
belangrijke rol. Iemand die niet in één keer de 
stap naar betaald werk kan maken, willen we 

de mogelijkheid bieden om naast een uitkering 
bij te verdienen. Diemenaren voor wie betaald 
werk (nog) niet mogelijk is, stimuleren we om 
op een andere manier voeling te houden met 
de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of dag-
besteding. Op die manier blijven ze betrokken 
bij de maatschappij en is de stap naar betaald 
werk minder groot.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Werk, inkomen en 
armoede
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Eenvoudig hulp krijgen van de 
gemeente

Armoede is in deze tijd een steeds groter 
probleem. D66 is blij dat Diemen veel doet 
om die te bestrijden. Zo bestaat er de 
Doe-mee-regeling, die zorgt dat ook arme 
kinderen kunnen sporten of een laptop kun-
nen krijgen als zij naar de middelbare school 
gaan. Maar we weten dat 40% van de kin-
deren die recht heeft op deze regeling, hier 
geen gebruik van maakt. Mogelijk omdat hun 
ouders niet weten dat de regeling bestaat, of 
omdat het aanvragen te ingewikkeld is. Dat 
moet anders. Daarom is D66 voorstander van 
automatische toekenning of kwijtschelding 
voor mensen waarvan we weten dat ze recht 
hebben op zo’n regeling. 

Wanneer dat niet mogelijk is moet informatie 
over hulp eenvoudig verkrijgbaar zijn, zowel 
online als via het sociaal team. Het moet 
makkelijk leesbaar zijn, ook voor laaggelet-
terden. Natuurlijk is het belangrijkste dat de 
regeling zonder onnodige drempels eenvou-
dig aan te vragen moet zijn, digitaal en aan 
het loket.

Bijstand 

De bijstand is een van de belangrijkste ma-
nieren om extreme armoede te voorkomen. 

Het is van groot belang dat de ambtenaren bij 
de gemeente meedenken met Diemenaren in 
de bijstand. Hierbij is soms maatwerk nodig. 
D66 wil ook dat zij uitgaan van vertrouwen. 
Fraude moet natuurlijk bestreden worden, 
maar een foutje of vergissing moet kunnen 
zonder zware gevolgen. En het mag duidelijk 
zijn dat we geen geld terugeisen als iemand 
een tas met boodschappen cadeau heeft 
gekregen. 

Voor D66 past hierbij ook dat Diemenaren 
met een uitkering niet gestraft worden als 
zij verliefd worden of iemand tijdelijk in huis 
nemen die geen dak boven het hoofd heeft. 
In navolging van de gemeente Tilburg wil D66 
in Diemen een proef starten waarbij tijdelijk 
samenwonen geen gevolgen heeft voor de 
uitkering. We willen ook dat er niet gekort 
wordt op de uitkering als volwassen kinderen 
thuis blijven wonen, want dit leidt onvermij-
delijk tot dak- en thuisloosheid bij jongeren. 
Gelukkig wil het nieuwe kabinet dit ook niet. 
Totdat dit wettelijk geregeld is wil D66 het in 
Diemen oplossen met maatwerk.

Werk, inkomen en armoede

Kinderen

Kinderen moeten zich optimaal kunnen 
ontwikkelen, ook als hun ouders het niet 
breed hebben. Kinderen moeten financieel 
ondersteund worden bij sport-, cultuur- en 
schoolactiviteiten. Scholen moeten zorgen 
dat elk kind mee kan doen met alle activitei-
ten, ook als ouders geen vrijwillige schoolbij-
drage kunnen betalen. 

Er moet bijzondere aandacht van de ge-
meente zijn om gezinnen uit de armoede te 
helpen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
gezinnen die slachtoffer zijn geworden van 
de toeslagenaffaire. Dat betekent dat de 
gemeente actief hulp moet bieden bij schul-
den, huisvesting en andere problemen.

Oorzaken armoede wegnemen

Voorkomen is beter dan genezen. Het is dus 
zaak om met vereende kracht de oorzaken 
van armoede te bestrijden. Een van de 
belangrijke oorzaken van armoede zijn schul-
den. Laagdrempelige en snelle hulp is dan 
essentieel. D66 wil het mogelijk maken dat 
de gemeente Diemen schulden van inwoners 
opkoopt en hen een betalingsregeling aan-
biedt. Verder moet de gemeente het goede 
voorbeeld geven. Inwoners die een rekening 
niet kunnen betalen moeten in eerste instan-
tie hulp krijgen en geen aanmaning met extra 
kosten.

Energiearmoede kunnen we bestrijden door 
Diemenaren te helpen bij het verduurzamen 
van hun huis, zodat zij geen hoge stookkos-
ten meer hebben. We sporen woningcorpora-
ties aan om te isoleren. 

Laaggeletterdheid en een gebrek aan digi-
tale vaardigheden zijn ook vaak de oorzaak 
van armoede. In zulke gevallen moeten we 
behulpzaam zijn bij het beter leren lezen, 
rekenen en omgaan met de computer. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de bibliotheek. 

Dak- en thuislozen

Door het tekort aan betaalbare woningen 
wordt ook in Diemen dak- en thuisloosheid 
een steeds groter probleem. D66 vindt het 
verschrikkelijk dat zoiets gebeurt in een rijk 
land als Nederland. We willen huisuitzettingen 
voorkomen door in een vroeg stadium hulp te 
bieden aan onze inwoners met schulden. Ver-
der zorgen we met maatwerk in de bijstand 
dat de kostendelersnorm nooit een reden is 
dat iemand op straat komt te staan. Als het 
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eenmaal mis is gegaan en mensen toch dak- 
of thuisloos zijn geraakt, moeten zij zo snel 
mogelijk hulp krijgen. Dat betekent dat de 
noodopvang ook beschikbaar moet worden 
voor zelfredzame daklozen die geen andere 
mogelijkheden hebben. D66 wil dat mensen 
in nood zo snel mogelijk weer passende 
huisvesting krijgen, zodat hun problemen niet 
verder oplopen en gewerkt kan worden aan 
een blijvende oplossing. Het is in de huidige 
situatie echter heel moeilijk om snel een 
woning te vinden, ook als de urgentie groot 
is. Daarom moet de gemeente zoeken naar 
originele maatwerkoplossingen. Denk bijvoor-
beeld aan tijdelijke woonruimte om op adem 
te komen. Of het delen van beschikbare 
woningen, waarbij we kunnen samenwerken 
met andere gemeenten.
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Kansengelijkheid begint in het onderwijs. Goed onderwijs 
geeft iedereen de mogelijkheid zijn talenten te ontdekken, zijn 
plek in de samenleving te vinden en het beste uit zichzelf te 
halen. D66 heeft zich hier de afgelopen jaren in Diemen hard 
voor gemaakt. We richten ons op sterke, brede basisscholen, 
waar niet alleen onderwijs centraal staat, maar ook ruimte is 
voor na- en buitenschoolse activiteiten. De komende jaren 
moeten we schoolgebouwen vernieuwen en moeten we nog 
meer scholen bijbouwen in een groeiend Diemen. D66 blijft 
zich inzetten voor een middelbare school in Diemen.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Onderwijs en  
kinderopvang
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Gelijke kansen

De achtergrond van een kind, zijn financiële 
situatie en het opleidingsniveau van zijn 
ouders, mogen geen verschil maken voor 
de kansen die een kind krijgt op school. 
Helaas zien we nog te vaak dat dat dit wel 
het geval is. Daarom wil D66 investeren in 
initiatieven die hier iets tegen doen. Zo willen 
we dat ook kinderen op de basisschool een 
computer kunnen krijgen van de gemeente 
als hun ouders daar geen geld voor hebben. 
Dat kan nu alleen voor kinderen die naar de 
middelbare school gaan. Daarnaast willen 
we samen met scholen huiswerkbegeleiding 
breder toegankelijk maken. Ook willen we de 
zomerschool voortzetten. En door ons aan te 
sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie kunnen 
we leren van andere gemeenten.

Goede onderwijshuisvesting

In Diemen zorgen we dat de onderwijshuis-
vesting op orde is. Dat betekent genoeg 
ruimte voor Diemense leerlingen, in kwalita-
tief hoogwaardige schoolgebouwen. Als een 
nieuwe basisschool noodzakelijk is voor het 
groeiende aantal leerlingen, wil D66 deze 
graag realiseren op de plek van Het Atelier, 
wanneer deze naar de nieuwbouw in Hol-
land Park is verhuisd. Als schoolgebouwen 
niet meer voldoen aan de eisen van deze 
tijd, willen we deze gebouwen renoveren of 
vervangen door nieuwbouw.

Sterke, brede scholen

Brede scholen gaan verder dan alleen onder-
wijs. Op landelijk niveau pleit D66 voor gratis 
kinderopvang als onderdeel van de rijke 
schooldag. Dat ondersteunen wij. Bovendien 
moeten er, ook met het groeiende inwoner-
aantal van Diemen, voldoende kinderopvang-
plekken beschikbaar zijn. Alle kinderen vanaf 
2,5 jaar hebben toegang tot voorschoolse 
voorzieningen. Zo wordt bevorderd dat kin-
deren met uiteenlopende achtergronden van 
jongs af aan met elkaar in contact komen. De 
kinderen kunnen spelenderwijs hun talenten 
ontwikkelen en eventuele (taal)achterstanden 
worden tegengegaan. 

D66 is voorstander van het gebruik van 
schoolgebouwen buiten de schooltijden. Zo 
vindt D66 dat de gebouwen in de avonduren 
moeten functioneren als ontmoetingscentrum 
in de wijk, met activiteiten die aansluiten bij 
de wensen en behoeften van de wijkbewo-
ners. De basisschool wordt daarmee nog 
meer de spil in de wijk. 

Meer dan basisvakken

Zowel binnen als buiten lessen op school om 
zorgen we dat kinderen in contact komen 
met kunst, cultuur en sport. Dit hoort ook bij 
een rijke schooldag. We zorgen dat instel-
lingen als De Omval of sportverenigingen 
voldoende samenwerken met de Diemense 
basisscholen. Ook ondersteunt de gemeente 
natuur- en milieueducatie op de basisscholen 
met o.a. schooltuinen en bezoeken aan het 
Diemerbos. Verder is er oog voor thema’s als 
diversiteit en inclusie, respect, democratie 
en de ongelijkheid in de wereld. Op school 
moet een veilig schoolklimaat zijn zonder 
pestgedrag.

Passend onderwijs

Mentale of fysieke beperkingen mogen 
geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen 
op het niveau dat bij een kind past. D66 
wil dat jeugdzorgaanbieders en scholen 
nauw samenwerken om elk kind optimaal 
te begeleiden. We moeten het gat tussen 
regulier en speciaal onderwijs kleiner maken 
door meer uitwisseling van leerkrachten en 
kennis. Aandacht voor dyslexie, taalproble-
matiek 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 er dagbesteding be-
schikbaar zijn die gericht is op de maximale 
ontplooiingskansen. 

Lerarentekort

Een school valt of staat met de leerkrachten 
die er lesgeven. En juist daar is een groot 
tekort. Diemen kan dat tekort niet zelf op-
lossen. Wel kunnen we het voor leraren zo 
aantrekkelijk mogelijk maken om in Diemen 
te werken. Daarom wil D66 leraren voorrang 
geven op woonruimte in Diemen, als dat 
bijdraagt om een vacature in te vullen. En 
D66 wil dat de gemeente samenwerkt met de 
schoolbesturen om meer leerkrachten naar 
de Diemense scholen te trekken. 

Middelbare school

D66 is groot voorstander van een middelbare 
school in Diemen. Het is een voorziening die 
past bij het inwoneraantal van Diemen, en 
zorgt voor verbinding binnen de gemeente. In 
2019 is samen met de OSB een eerste poging 
gedaan om een middelbare school in Diemen 

Onderwijs en kinderopvang
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te realiseren. Hoewel er voldoende aanmel-
dingen waren, was de verdeling tussen de 
leerniveaus te onevenwichtig om met de 
school te starten. Wat D66 betreft betekent 
uitstel geen afstel. Wij willen in gesprek blij-
ven met de OSB zodat we de tweede poging 
wél succesvol kunnen maken. Als gemeente 
zorgen we dat er voldoende financiering is en 
dat er een locatie beschikbaar blijft voor de 
middelbare school.

Diemense leerlingen zitten nu en in de toe-
komst ook op de vele verschillende middel-
bare scholen in de omringende gemeenten. 
D66 vindt het belangrijk dat we investeren 
in contacten met middelbare scholen buiten 
Diemen. Op die manier zien we erop toe dat 
er ook in andere gemeenten plek blijft voor 
Diemense leerlingen. Het draagt er ook toe 
bij dat de gemeente vroegtijdig op de hoogte 
is als zich problemen voordoen en er bijvoor-
beeld zorg nodig is. 

Onderwijs en kinderopvang
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D66 hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Het is een belangrijke 

inspiratiebron en maakt het leven mooier. Bovendien zorgt het voor 

ontmoeting en verbinding in onze Diemense gemeenschap. Cultuur is 

van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders. Het is daarom 

ook een reflectie van de diversiteit van de samenleving. Dankzij D66 

was er in de afgelopen jaren subsidie beschikbaar vanuit het ‘Daarom 

Diemen’ budget voor verschillende kunst- en cultuurinitiatieven. Hier-

door konden er ook meer evenementen georganiseerd worden, zoals 

het wereldfestival, Smakelijk Diemen, en het Oranjefeest. En natuurlijk 

worden de Omval en de bibliotheek gerenoveerd. D66 wil de komende 

jaren het rijke culturele leven in Diemen behouden en uitbreiden. In 

2026 bestaat Diemen 800 jaar. D66 wil dat dit een feestjaar wordt.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Kunst, cultuur en 
evenementen
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Culturele instellingen en het  
verenigingsleven

D66 koestert het bloeiende cultureel vereni-
gingsleven in Diemen met verenigingen zoals 
Edog Muzikaal Theater, de Diemer Harmonie 
en Voice Female. Het verenigingsgevoel ver-
sterkt de samenhang in de Diemense samen-
leving, zeker wanneer deze verenigingen ook 
optredens verzorgen buiten het theater, zoals 
in buurthuizen, scholen en verzorgingscentra. 

D66 beschouwt Theater De Omval als de 
‘culturele huiskamer’ van Diemen en een thuis 
voor culturele verenigingen. Verder is er een 
aantrekkelijk aanbod aan theater-, muziek-, 
en filmvoorstellingen. Ook is het een plek 
voor cultuureducatie met onder andere de 
Muziekschool Diemen. D66 wil de positie 
van Theater De Omval versterken door de 
verhuizing van de bibliotheek (OBA) in een 
uitbreiding van De Omval. Hierdoor wordt 
zowel de culturele als horecafunctie van De 
Omval versterkt. Voor de gemeente levert 
dit extra huurinkomsten op, waarmee we 
deze investering in het voorzieningenaanbod 
financieren. 

Ook op andere plekken in Diemen wil D66 het 
cultureel aanbod versterken, zoals in buurt-
huizen, verenigingsgebouw De Schakel en in 
de nieuwe wijken Holland Park en Plantage 
de Sniep. Een bijzondere vermelding verdient 
de concertserie in de prachtige Schuilkerk 
De Hoop. Ook ziet D66 een grotere rol 
voor Studio DMN weggelegd. Naast radio-
uitzendingen zien we ook graag dat Studio 
DMN korte actuele filmpjes over Diemen 
produceert en toont op de eigen website en 
via sociale media.

Erfgoed en cultuurhistorie

Cultuurhistorische monumenten dragen bij 
aan de identiteit van Diemen en de sfeer in 
de gemeente. Helaas is een groot deel van 
de historische bebouwing verloren gegaan. 
D66 koestert de monumenten in Diemen en 
ondersteunt initiatieven om deze monumen-
ten een nieuwe functie te geven als daarmee 
het behoud gegarandeerd wordt.  

De activiteiten van de Historische Kring 
Diemen zijn een andere manier om de historie 
levend te houden. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn de Canon van Diemen en de Onderwijs-
canon van Diemen. 

Cultuureducatie 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen op 
jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur, 
bijvoorbeeld met theatervoorstellingen speci-
aal voor scholieren van de Diemense basis-
scholen. Cultuuronderwijs is niet alleen leuk 
en inspirerend, het zorgt ook voor historisch 
besef en draagt bij aan de vorming van een 
eigen identiteit. Kunstvakken, zoals theater, 
muziek en beeldende vorming, stimuleren 
een creatieve geest. Vanuit de gemeente 
moeten we de (financiële) drempels verlagen 
om deel te nemen aan cultuureducatie, zoals 
bijvoorbeeld de lessen aan Muziekschool 
Diemen. 

Kunst in de openbare ruimte 

D66 vindt dat kunst de openbare ruimte kan 
verfraaien. Bestaande kunstwerken dienen 
goed onderhouden te worden. Bij (grote) 
projecten moeten we ook geld reserveren 
voor kunstuitingen in de openbare ruimte. 
Aan kunstwerken kunnen uiteenlopende 
prijskaartjes hangen. D66 geeft de voorkeur 
aan een goede kwaliteit voor een redelijke 
prijs en vindt dat vooral de buurtbewoners 
een belangrijke stem hebben in de uiteinde-
lijke keuze. 

Evenementen

D66 ziet graag dat Diemen een bruisende 
plek is waar met regelmaat gezellige eve-
nementen plaatsvinden. Corona heeft de 
afgelopen jaren helaas roet in het eten 
gegooid, maar wanneer het weer kan, willen 
we de evenementenkalender in Diemen meer 
gevuld zien dan ooit. Naast het Diemer Festijn 
en het Loswalfestival zijn er de laatste jaren 
verschillende nieuwe evenementen bij geko-
men zoals het Wereldfestival, het Oranjefeest, 
Smakelijk Diemen, het Jazzfestival ‘Duke op 
het Diemerplein’ en de Diemer December 
Dagen. D66 ziet graag dat meer initiatieven 
vanuit de samenleving gaan leiden tot aan-
trekkelijke evenementen met een onderschei-
dend concept. 

In 2026 bestaat Diemen 800 jaar. D66 wil dat 
dit een feestjaar wordt waarin veel evene-
menten en activiteiten plaatsvinden voor alle 
doelgroepen. De komende vier jaar hebben 
we de tijd om dit goed voor te bereiden sa-
men met alle partners in het ‘Daarom Diemen 
netwerk’. D66 wil dat de gemeente hier extra 
subsidie voor uittrekt.

Kunst, cultuur en evenementen
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Kunst, cultuur en evenementen

Daarom Diemen

Volgens D66 moet de gemeente het voor-
touw nemen om de identiteit van Diemen te 
versterken en de belevingswaarde te vergro-
ten. Dit gebeurt inmiddels onder de noemer 
‘Daarom Diemen’. Dit is een samenwerking 
met het ‘Daarom Diemen netwerk’. Hierin zit-
ten alle partijen die Diemen kleur geven, zoals 
sportverenigingen, culturele verenigingen 
en instellingen, evenementenorganisatoren, 
ondernemersverenigingen, welzijnswerkers 
en maatschappelijke organisaties. Het doel is 
om van de bewoners en bedrijven ook echte 
ambassadeurs van Diemen te maken. Dit ge-
beurt onder meer door subsidie te geven aan 
culturele evenementen en initiatieven. Ook 
wordt er aandacht besteed aan het positieve 
nieuws in Diemen, via sociale media en het 
magazine. Een belangrijke uitdaging voor de 
komende jaren is het betrekken van (nieuwe) 
inwoners bij de Diemense gemeenschap. 
Zeker in Holland Park kunnen we de sociale 
samenhang verder versterken, bijvoorbeeld 
door het organiseren van activiteiten in het 
nieuwe centrale park van de wijk. ‘Daarom 
Diemen’ heeft ook een impuls gegeven aan 
de uitbreiding van de Diemense evenemen-
tenkalender. 
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Sport zorgt voor ontspanning en draagt bij aan een gezond 
leven. Bovendien is het ook bij uitstek de gelegenheid voor 
het leggen van sociale contacten. D66 heeft er de afgelopen 
jaren voor gezorgd dat er in Diemen veel is geïnvesteerd in 
sport. Er komt een nieuwe sporthal en het sportpark is gere-
noveerd, waardoor er nu ruimte is voor hockeyvelden. D66 wil 
dat Diemen ook de komende tijd zoveel mogelijk ruimte biedt 
aan sportvoorzieningen, zowel in verenigingsverband als in 
de openbare ruimte. Iedereen in Diemen moet de mogelijkheid 
hebben om te sporten en bewegen.

Divers sportaanbod in en om  
Diemen

Diemen is de afgelopen jaren fors gegroeid. 
D66 heeft zich ingezet om het sportaanbod 
mee te laten groeien. Door de herinrichting 
van het sportpark kunnen nu honderden extra 

mensen sporten en door de bouw van een 
nieuwe sporthal is er eindelijk de hoognodige 
extra ruimte gekomen voor binnensporten. 
Dit zorgt voor een bruisend sportverenigings-
leven in Diemen. 

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Sport en bewegen
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Diemen is geen eiland en daarom is het 
belangrijk om ook samen te werken met 
sportverenigingen net buiten onze gemeen-
tegrenzen, vooral voor de sporten die niet in 
Diemen worden aangeboden. 

D66 wil in de komende jaren het brede 
sportaanbod behouden. Als het past in de 
schaarse ruimte willen we het aanbod ook 
verder uitbreiden, bijvoorbeeld door de 
aanleg van padelbanen.

Toekomst sportcentrum Duran

Het huidige sportcentrum Duran is inmiddels 
al meer dan 40 jaar oud en nadert het einde 
van zijn levensduur. Naast de enigszins ge-
dateerde uitstraling zijn de energieprestaties 
van met name het zwembad erg matig, terwijl 
in de laatste jaren veel innovaties hebben 
plaatsgevonden om zwembaden energie-
zuiniger te bouwen. De energielasten van 
een volledig nieuw zwembad zullen dan ook 
aanzienlijk lager zijn. Wat D66 betreft moet 
er binnen 6 jaar vervangende nieuwbouw 
komen, aangezien een zwembad erg belang-
rijk is voor de Diemense gemeenschap. In de 
nieuwbouw moeten volgens D66 verschil-
lende doelgroepen bediend worden: kinderen 
die zwemles krijgen, zwemverenigingen zoals 
De Meeuwen en ook recreanten van alle 
leeftijden. D66 wil graag investeren in een 
inclusief zwembad waar ook een zorgfunctie 
voor kwetsbare groepen aan is toegevoegd. 
Dit is vooral belangrijk wanneer de Gemeente 
Amsterdam stopt met de subsidie voor het 
AGO-bad.

Sport in de openbare ruimte

Sporten en bewegen gebeurt lang niet alleen 
in verenigingsverband. Ook individueel of 
in kleinere groepen wordt er volop gesport. 
D66 wil dat daar ook in de openbare ruimte 
voldoende plek voor is. Initiatieven vanuit 
de buurt moet de gemeente zoveel mogelijk 
faciliteren. Denk daarbij aan een veldje voor 
3x3 basketbal of jeu de boules en het plaat-
sen van meer sporttoestellen in de openbare 
ruimte. Ook creëren we meer ‘sportieve 
rondjes’ om te wandelen, hardlopen en 
fietsen. Het groen in Diemen maken we nog 
aantrekkelijker om in te bewegen. 

Sport voor iedereen

Veel Diemenaren zijn prima in staat om zelf 
de mogelijkheden te creëren om te sporten. 
De gemeente moet bijspringen voor degenen 
waarvoor dit niet vanzelfsprekend het geval 

is. Zo heeft de gemeente samen met het 
jeugdsportfonds de taak om kinderen waar-
van de ouders het zich financieel niet kunnen 
veroorloven toch te laten sporten. Ook wil 
D66 dat actief wordt ingezet om het sport- 
en beweegaanbod voor ouderen verder te 
versterken door de inzet van buurtsportcoa-
ches van Welzijn Diemen. 

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij 
elke Diemense sportvereniging. Samen met 
de sportverenigingen moet de gemeente het 
sportaanbod voor mensen met een lichame-
lijke beperking uitbreiden. En discriminatie of 
uitsluiting op welke grond dan ook hoort niet 
thuis op de sportvelden.

Sportaanbod in de schijnwerpers

Het sportaanbod komt pas echt tot zijn 
recht als inwoners de verenigingen en sport-
mogelijkheden goed weten te vinden. Daarom 
wil D66 doorgaan met de inzet van buurt-
sportcoaches. Daarnaast moet de gemeente 
Diemen door middel van een (digitale) 
sportgids en via andere communicatie-
kanalen, de lokale Diemense verenigingen 
en sportmogelijkheden meer bekendheid 
geven. Deze kanalen zijn ook heel geschikt 
om vrijwilligers in het verenigingsleven de 
waardering te geven die ze verdienen. D66 
wil het brede Diemense sportaanbod volop in 
de schijnwerpers plaatsen. 

Sport en bewegen
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D66 is een groene partij. Natuur en groen zijn essentieel voor 
de leefbaarheid van Diemen. We zijn zuinig op de natuur- en 
biodiversiteit in de prachtige buitengebieden rondom Diemen. 
Waar mogelijk investeert D66 in recreatieve mogelijkheden 
in het Diemerbos en in educatieve tuinen voor kinderen. D66 
vindt het noodzakelijk om het groene karakter van de Diemen-
se wijken verder te versterken.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Natuur, groen en 
recreatie

Groene woonwijken

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen 
voor een groene uitstraling van de Diemense 
woonwijken. Groen is essentieel voor een 
klimaatbestendige inrichting van de openbare 
ruimte. Met voldoende groen wordt bij hoge 
zomertemperaturen hittestress tegengegaan 
en overvloedige regen sneller geabsorbeerd. 

Het heeft ook een positieve invloed op de 
luchtkwaliteit door vermindering van fijnstof. 
D66 wil ook bewoners stimuleren om hun 
tuinen en daken te vergroenen. 

Het groen in de wijk moet ook onderhouden 
worden. Meestal is dit een taak van de 
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Natuur, groen en recreatie

gemeente. Maar als bewoners dat willen, 
kunnen zij in overleg met de gemeente 
ook zelf de inrichting bepalen en het groen 
onderhouden. Ook op de bedrijventerreinen 
wil D66 investeren in groen. Zie voor meer 
informatie hierover het hoofdstuk Economie 
en ondernemerschap.

Het groene buitengebied van 
Diemen

Rond Diemen bevinden zich prachtige natuur-
gebieden, zoals het Diemerbos en de Diemer 
Vijfhoek. Omdat D66 zuinig is op de natuur-
waarden in deze gebieden, willen we niet dat 
daar gebouwd wordt. De bouw van woningen 
en bedrijven moet plaatsvinden binnen het 
bestaande stedelijk gebied. Hierover kan je 
meer lezen in het hoofdstuk Wonen en ruimte.

Groen- en waterrecreatie

D66 wil bevorderen dat bewoners en be-
zoekers nog meer kunnen genieten van het 
groene buitengebied, als een plek om tot 
rust te komen en te ontspannen. Zolang dit 
de natuur niet aantast, wil D66 op geschikte 
plekken ook meer vormen van recreatie 
mogelijk maken. De horecagelegenheid 
House of Bird in het Diemerbos is inmiddels 
een geliefde pleisterplaats voor wandelaars 
en fietsers. Voor gezinnen met jonge kinderen 
is een pierenbadje en een bostheater een 
goed idee. Een beeldentuin, klimparcours 
en een BMX-fietsbaan behoren ook tot de 
mogelijkheden.

Verder wil D66 meer mogelijkheden creëren 
voor zwem- en waterrecreatie. Te denken 
valt aan een strandje (bijvoorbeeld aan de 
Diem) en meer aanlegplaatsen voor bootjes 
of aantrekkelijke vaarroutes. In alle gevallen 
met respect voor de natuur. D66 ziet het 
Diemerbos als een gebied waar kleinschalige 
evenementen kunnen plaatsvinden, zoals 
een mindfulness-event of foodfestival zoals 
de Pure Markt. We zijn geen voorstander van 
grootschalige muziekfestivals, want die lijken 
de natuur te zwaar te belasten. Het groene 
buitengebied is ook een fantastische plek om 
te sporten. Een rondje hardlopen zorgt voor 
minder stress en je creativiteit wordt erdoor 
gestimuleerd. D66 wil verspreid over Diemen 
speel- en fitnesstoestellen plaatsen zodat 
ook dicht bij huis kan worden gesport. 

Natuureducatie

D66 wil meer aandacht voor natuureduca-
tie. De vogelroute bij House of Bird in het 

Diemerbos is een goed voorbeeld. D66 wil 
daar zo mogelijk andere thematische routes 
realiseren en ook educatieve tuinen voor 
kinderen aanleggen. 

D66 wil historische groengebieden als be-
graafplaats Rustoord, het Fort Diemerdam en 
Oud-Diemen niet alleen behouden, maar ook 
dat de cultuurhistorische waarde ervan beter 
wordt uitgedragen.

Dierenwelzijn

D66 streeft er naar natuur en biodiversiteit te 
behouden en versterken, ook voor volgende 
generaties. Dieren zijn onderdeel van onze 
samenleving en hebben recht op bescher-
ming en zorg. D66 heeft in Diemen de afge-
lopen jaren een voortrekkersrol vervuld als 
het gaat om dierenwelzijn. We zijn dan ook 
heel blij dat Diemen in 2020 is gekozen tot 
Diervriendelijke gemeente.

Groen en water zijn een noodzaak voor 
dieren in de vrije natuur. Bij nieuwbouw 
en herinrichting moet hier rekening mee 
worden gehouden. Zo wil D66 bij nieuwbouw 
huismusvriendelijke dakpannen gebruiken. 
Met kleine ingrepen kunnen amfibieën zoals 
kikkers en salamanders veiliger uit het 
water komen of oversteken. Vogels kunnen 
makkelijker nestelen in nestkastjes. Met de 
juiste mix van planten en een aangepast 
maaischema kunnen vlinders en insecten 
beter overleven.

D66 wil goed blijven samenwerken met be-
langrijke partners zoals de Dierenambulance 
en IVN Natuurwerkgroep. Maar we pleiten 
er ook voor dat de gemeente de inwoners 
van Diemen voorlicht over de verschillende 
manieren waarop je zelf kunt bijdragen aan 
het dierenwelzijn, zowel in de vrije natuur als 
in je achtertuin en vanzelfsprekend ook voor 
je huisdieren.
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Een sterke lokale economie is belangrijk voor de werkgele-
genheid en de leefbaarheid in Diemen. D66 voelt zich betrok-
ken bij onze lokale bedrijven, ondernemers en de Diemense 
ZZP’ers. We willen dat Diemen een aantrekkelijke vestigings-
plek is en blijft. Daarom is, mede op aandringen van D66, in de 
afgelopen jaren de reclamebelasting afgeschaft. We vinden 
het van belang om de Diemense economie in te richten voor de 
toekomst: circulariteit moet de norm worden.

Ondernemers en ZZP’ers

Ondernemers vormen het hart van de econo-
mie. Volgens D66 moeten ze van de ge-
meente de nodige ruimte krijgen en positief 
tegemoet getreden worden. Het uitgangspunt 

moet altijd zoveel mogelijk zijn ‘ja, mits’. We 
kijken of het mogelijk is om de regeldruk te 
verminderen, zoals het afschaffen van be-
paalde vergunningen.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Economie en 
ondernemerschap
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Diemen heeft veel ZZP’ers. D66 wil dat er hier 
voldoende aantrekkelijke ZZP-werkplekken 
zijn. Daarnaast willen we dat de gemeente 
het ZAAI-traject voortzet, een jaarlijks te-
rugkerend coachprogramma voor startende 
Diemense ondernemers. 

Bedrijventerreinen en kantoren

D66 pleit voor het behoud van mogelijkheden 
voor industrie en ondernemingen op de 
Diemense bedrijventerreinen. Werk dat op 
deze locaties plaatsvindt, kan vaak niet mak-
kelijk ergens anders. Bieden we deze ruimte 
niet, dan is het risico groot dat ze de regio 
uitgedrukt worden. Dat wil D66 voorkomen. 
We willen de vestiging van creatieve industrie 
aanmoedigen. Zo faciliteren we bijvoorbeeld 
bedrijfsverzamelgebouwen, waarin onder-
nemers elkaar ontmoeten en gemakkelijk 
kunnen samenwerken.

Veel kantoorgebouwen in Diemen zijn de af-
gelopen jaren gesloopt of hebben een andere 
bestemming gekregen. Desondanks is het 
belangrijk dat we enige ruimte voor kantoren 
overhouden. D66 wil daarom Bergwijkpark-
Zuid als kantorengebied behouden. 

D66 wil investeren in groene bedrijventer-
reinen. We planten bomen, leggen groen aan 
en stimuleren zonnepanelen op de daken. 
Dit bevordert een goede werkomgeving en 
tegelijkertijd helpen we het klimaat.

Ondernemen en corona

Veel ondernemers hebben de grote tegen-
slagen tijdens de coronapandemie kunnen 
overleven. Zij zorgen voor bedrijvigheid, 
innovatie en banen. Bij het economisch 
herstel is ondersteuning en hulp door de 
gemeente daarom heel belangrijk. Zoals 
tijdelijke ontheffingen van bepaalde regels en 
schuldhulp voor ondernemers in problemen. 
Ook willen we de corona-adviesgesprekken 
met ondernemers na corona omvormen tot 
algemene adviesgesprekken en enige tijd 
laten doorlopen.

Circulaire economie

Onze economie moet verduurzamen. D66 wil 
toewerken naar een circulaire economie. Dat 
betekent dat we ons niet alleen beter moeten 
richten op het gebruik van onze grondstoffen 
maar evenzeer op de manier waarop we die 
kunnen hergebruiken. D66 wil dat de ge-
meente het goede voorbeeld geeft. Dat kan 
door zelf circulair in te kopen of circulariteit 

Economie en ondernemerschap

als toetsingscriterium te hanteren bij bouw-
projecten. 

Circulariteit moet ook de norm worden in 
ons afvalbeleid. Afval zien we als grondstof. 
Bij zorgvuldig inzamelen kan er heel veel 
uitgehaald worden. Ons doel blijft een inza-
melsysteem waarbij service voor inwoners 
samengaat met hoogwaardige gescheiden 
afvalstromen.

Datacenters

In Diemen lopen er op dit moment twee 
trajecten voor het uitbreiden of vestigen 
van een datacenter. Volgens D66 moet dat 
voorlopig de laatste uitbreiding van data-
centers in onze gemeente zijn. We zien het 
belang van goede digitale infrastructuur maar 
hebben ook oog voor de nadelen, zoals het 
grote energieverbruik en de belasting voor 
ons stroomnetwerk.
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Diemen heeft een zeer gunstige ligging, met tal van ver-
schillende vervoersknooppunten in de nabije omgeving. We 
zijn uitstekend aangesloten op fiets-, auto-, trein-, metro-, 
tram- en busverbindingen. Deze goede bereikbaarheid is 
een van de sterke punten van Diemen. Dat moet vooral zo 
blijven en waar mogelijk nog worden verbeterd. Tegelijker-
tijd willen we ook de nadelen die met al dit verkeer gepaard 
gaan, zoals fijnstof en geluidsoverlast, zoveel mogelijk be-
perken.

Fiets

D66 wil dat binnen Diemen de fiets het 
makkelijkste en meest voor de hand lig-
gende vervoermiddel is. De fiets moet ruim 
baan krijgen. Dat houdt in dat we bij de 
herinrichting van onze openbare ruimte de 
fiets als uitgangspunt nemen, en dat de 
fietsinfrastructuur wordt verbeterd. Dat kan 

bijvoorbeeld door een nieuwe fietsverbinding 
vanaf punt Sniep richting Diemen-Zuid.
Omdat we fietsen aanmoedigen, moet dat 
overal in Diemen zo veilig mogelijk kunnen. 
Vandaar dat D66 wil nagaan of de maximum-
snelheid binnen de hele bebouwde kom 
verlaagd kan worden naar 30 km/u. 

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Verkeer en vervoer
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OV

D66 wil goede OV-verbindingen, met goed en 
duurzaam materiaal. Daar beslist Diemen niet 
alleen over. Het is daarom belangrijk dat we 
onze stem in de vervoerregio duidelijk laten 
horen, zodat de voor Diemen belangrijke 
verbindingen als bus 44, tram 19 en metro 53 
in stand worden gehouden. En dat er gebruik 
wordt gemaakt van elektrische bussen. Het 
OV moet een aantrekkelijke, betaalbare optie 
blijven, zeker voor de korte afstanden tussen 
Diemen en het centrum van Amsterdam. 

Fijnstof

De goede bereikbaarheid van Diemen heeft 
ook nadelen. Het vele verkeer dat om en 
door Diemen heen komt brengt veel fijnstof 
en andere schadelijke uitstoot met zich mee. 
De belangrijkste veroorzaker daarvan is 
het verkeer op de snelwegen rond Diemen. 
D66 pleit er daarom al lange tijd voor om de 
snelheid op de Ring A10 te verlagen naar 80 
km/u. Dat standpunt blijven we uitdragen. 
Bovendien willen we onderzoeken op welke 
manier Diemen een milieuzone kan instellen 
voor zeer oude of vervuilende voertuigen. Zo 
wordt de uitstoot van fijnstof teruggebracht 
en zorgen we voor een gezondere leefomge-
ving voor de inwoners van Diemen. Ten slotte 
willen we dat het openbaar vervoer en de 
vuilniswagens zoveel mogelijk elektrisch gaan 
rijden.

Duurzame mobiliteit

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente 
duurzame mobiliteit faciliteert. Infrastructuur 
voor laadpalen moet voldoende beschikbaar 
en makkelijk aan te vragen zijn. Bovendien 
willen we ruimte blijven bieden aan (elek-
trisch) deelvervoer. Wel blijven we er scherp 
op dat bijvoorbeeld deelscooters geen 
overmatige overlast veroorzaken bij parkeren. 

Parkeren

D66 vindt het van belang dat Diemenaren hun 
auto goed kwijt kunnen. In principe hanteren 
we blauwe zones, met betaald parkeren in 
bepaalde drukbezochte gebieden. Zo zorgen 
we dat bewoners in hun buurt kunnen parke-
ren, en ook winkels en andere voorzieningen 
voldoende vrije parkeerruimte in de buurt 
beschikbaar hebben. Bovendien willen we dat 
de bezoekersregeling bekender en makkelij-
ker toegankelijk wordt, zodat ook bezoekers 
eenvoudig kunnen parkeren.

Belangrijk uitgangspunt voor D66 blijft dat 
het parkeerbeleid in Diemen niet moet dienen 
als inkomstenbron voor de gemeente. We 
handhaven dat het Diemense parkeerbeleid 
slechts kostendekkend is.

Verkeer en vervoer
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Iedereen moet zich in Diemen veilig voelen. Uitgangspunt van 
D66 is om zoveel mogelijk in te zetten op het voorkomen van 
criminaliteit. Problemen dienen in een vroeg stadium te worden 
gesignaleerd. Dat kan niet zonder onze inwoners en onderne-
mers. Door de ligging heeft Diemen regelmatig te maken met 
grootstedelijke problemen, zoals mensenhandel, drugshandel 
en woonfraude. In zulke gevallen is D66 voor een harde aan-
pak. Ter bestrijding moeten we al onze middelen zo gericht en 
effectief mogelijk inzetten.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Veiligheid en 
handhaving

Algemene preventie

Het uitgangspunt van D66 is dat we altijd zo-
veel mogelijk inzetten op het voorkomen van 
criminaliteit. Preventie is vaak effectiever dan 

repressie. Dat betekent dat we een sociaal 
beleid voeren, waarbij wordt geïnvesteerd in 
bijvoorbeeld onderwijs en in het versterken 
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Veiligheid en handhaving

van de sociale cohesie in de diverse wijken. 
Zo wordt het voor criminelen minder aantrek-
kelijk om zich in Diemen te vestigen. De 
gemeente vervult hierin een belangrijke rol 
en zet in op de zelfredzaamheid van onze 
inwoners. Dat kan gaan om deelname aan 
Burgernet, buurtpreventie of het aanbrengen 
van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Op 
die manier werken gemeente en inwoners 
gezamenlijk aan een veilig Diemen.

Preventieve aanpak jeugd- 
criminaliteit 

Vooral kwetsbare jongeren lopen het risico 
om in aanraking te komen met (georga-
niseerde) criminaliteit. Daarom blijven we 
gebruik maken van buurtcoaches, zodat bij 
de eerste signalen zo snel mogelijk actie kan 
worden ondernomen. Afhankelijk van wat 
nodig is zetten we in op handhaving, zorg of 
andere begeleiding op maat. Waar mogelijk 
wordt gebruik gemaakt van expertise uit de 
Top400-aanpak, een speciaal programma 
voor (vooral) jonge veelplegers. Zo moet wor-
den voorkomen dat een verkeerde keuze op 
jonge leeftijd de rest van je leven bepaalt. We 
bieden jongeren in Diemen een tweede kans. 
Soms ook letterlijk, doordat we jongeren die 
vanwege verkeerde keuzes in het verleden 
geen stageplek kunnen krijgen, een stageplek 
aanbieden bij de gemeente.

Straatcriminaliteit

Straatcriminaliteit, zoals overvallen, straat-
intimidatie en inbraken, hebben een grote 
impact op het veiligheidsgevoel van de 
slachtoffers en de omwonenden. Ook hier 
starten we met preventie. Zoals een veilige 
inrichting van de openbare ruimte en goede 
voorlichting over inbraakpreventie. Wanneer 
dat niet afdoende is zetten we politie en 
BOA’s gericht in. Bijvoorbeeld door ’s avonds 
te surveilleren op risicovolle plekken. Indien 
nodig kan er tijdelijk gebruik worden gemaakt 
van ingehuurde beveiligers. In het uiterste 
geval kan er ook cameratoezicht worden 
ingezet. D66 is hier voorzichtig mee, omdat 
dit geen onevenredige inbreuk mag maken 
op de privacy van omwonenden en pas-
santen. Wanneer andere middelen echter niet 
voldoen, kan het effectief zijn om criminaliteit 
tegen te gaan. 

Ondermijnende criminaliteit

Van ondermijnende criminaliteit is sprake als 
onder- en bovenwereld met elkaar verweven 
raken. Dit heeft een ontwrichtend effect op 

onze samenleving en op het vertrouwen in de 
overheid. D66 wil dat hiertegen hard wordt 
opgetreden. Mensenhandel en drugscrimina-
liteit zijn ernstige vormen van ondermijnende 
criminaliteit, die onze gemeentegrenzen 
overstijgen. We willen daarom samenwerken 
met andere gemeenten in de (veiligheids)
regio. Zo delen we kennis en informatie via 
het Regionale Informatie- en Expertisecen-
trum (RIEC). Ook blijft het multidisciplinaire 
opsporingsteam Scheerlicht actief, waarbij 
verschillende afdelingen en organisaties met 
elkaar samenwerken. De integrale aanpak van 
Scheerlicht blijkt zeer effectief en resulteerde 
onder meer in het vrijkomen van illegaal 
verhuurde woningen. Uiteindelijk willen we 
Scheerlicht omvormen van een repressieve 
naar een preventieve aanpak. Ondermijnende 
criminaliteit mag immers geen voet aan de 
grond krijgen in Diemen.

Huiselijk geweld

De coronacrisis heeft de problemen rond 
huiselijk geweld vergroot. Slachtoffers van 
dergelijk geweld mogen we niet uit het oog 
verliezen. We blijven samenwerken met Veilig 
Thuis en zorgen dat zij zo effectief mogelijk 
kunnen reageren op aanwijzingen van huise-
lijk geweld. We zorgen dat onder andere het 
Brede Hoed team, de leerplichtambtenaar 
en de wijkagenten genoeg oog hebben voor 
signalen van huiselijk geweld.

Online veiligheid

In dit digitale tijdperk neemt cybercrime hand 
over hand toe. D66 vindt het belangrijk dat 
iedereen zich bewust is van de risico’s en 
zich hiertegen beter leert wapenen. D66 is 
voor meer voorlichting op basisscholen en 
in de bibliotheek over internetgebruik en de 
gevaren van nepnieuws. Om te voorkomen 
dat ouderen het slachtoffer worden van 
cybercrime, moeten zij meer hulp krijgen om 
digitaal vaardiger te worden, zodat zij bijvoor-
beeld het veel voorkomende ‘phishing’ beter 
herkennen.

Politie en BOA’s

D66 wil dat we in Diemen blijven investeren 
in voldoende capaciteit van zowel politie 
als BOA’s om goed te kunnen handhaven. 
Zij spelen immers een belangrijke rol in het 
bestrijden van overlast en criminaliteit en het 
leefbaar en veilig houden van de Diemense 
wijken. D66 wil dat de inzetbaarheid van 
BOA’s minstens meegroeit met het inwoner-
aantal van onze gemeente. Daarmee zorgen 
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Veiligheid en handhaving

we dat de effectiviteit van handhaving ook 
in een groeiend Diemen op peil blijft. Bij het 
introduceren van nieuwe veiligheidsmaatre-
gelen moet er altijd goed worden overwogen 
of het een taak is voor de politie of de BOA’s.

Brandveiligheid en brandweer

Veiligheid betekent ook een brandveilige 
omgeving en een brandweer die adequaat op 
noodgevallen reageert. Daarom moet erop 
worden toegezien dat de brandweer zowel 
voldoende beroepskrachten als vrijwilligers 
paraat heeft. Ook vinden we het belangrijk 
dat inwoners van Diemen voldoende worden 
voorgelicht over brandveiligheid in de eigen 
woning.

Vuurwerk

D66 is in Diemen voor het invoeren van een 
algemeen verkoopverbod op zwaar vuurwerk. 
We geven de voorkeur aan een centraal, door 
de gemeente georganiseerde vuurwerkshow. 
Omdat het uitsluitend op lokaal niveau in-
voeren van een vuurwerkverbod niet hand-
haafbaar is, volgt D66 hierin de landelijke 
regelgeving.
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D66 staat in Diemen voor een betrouwbaar, open en stabiel 
bestuur. De burgers moeten makkelijk bij de gemeente terecht 
kunnen. Informatie dient helder en begrijpelijk te zijn. Voor D66 
heeft de gemeente geen hoger belang dan het op betrouwbare 
manier dienen van haar inwoners en ondernemers. D66 voert 
een politiek die Diemen verder brengt.

Betrouwbare gemeente

De gemeente, dat zijn we met zijn allen. Wat 
D66 betreft heeft de gemeente geen hoger 
belang dan het op betrouwbare manier 
dienen van haar inwoners en ondernemers. 
Het college van burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad nemen besluiten 
over budget en belasting, voorzieningen 
en verordeningen. Deze besluiten hebben 
gevolgen voor iedereen in Diemen. Daarom 
is het van groot belang om ieders rechten, 
belangen en wensen goed in beeld te krijgen. 
Door goed te luisteren kan de gemeente 

betere afwegingen en keuzes maken. Het nut 
en de noodzaak van een besluit moeten altijd 
helder zijn voor alle betrokkenen.

D66 wil dat inwoners en ondernemers in een 
zo vroeg mogelijk stadium bij plannen betrok-
ken worden. Zo kan bijvoorbeeld een gesprek 
met senioren, starters of rolstoelgebruikers 
grote invloed hebben op het gebruikersge-
mak van een openbare ruimte die opnieuw 
moet worden ingericht.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Bestuur en burger
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Transparante gemeente

D66 maakt de gemeente open en transpa-
rant. Informatie wordt openbaar en vindbaar 
voor Diemenaren. Vanaf 1 mei 2022 moeten 
gemeenten nog meer publieke informatie 
actief openbaar maken. Dan treedt de nieuwe 
“Wet open overheid” in werking. D66 heeft 
zich hiervoor landelijk ingezet. Deze wet 
verplicht gemeenten om documenten actief 
openbaar te maken. Zoals o.a. wet- en regel-
geving, organisatiegegevens, raadsstukken, 
bestuursstukken en klachten. We zijn blij dat 
deze informatie voor alle Diemenaren beter 
toegankelijk en makkelijker vindbaar wordt. 

Informatie moet ook te begrijpen zijn. We 
zorgen ervoor dat ook Diemenaren die 
laaggeletterd zijn de belangrijkste informatie 
(bijvoorbeeld over zorg, een uitkering of een 
beslissing van de gemeente) makkelijk kun-
nen begrijpen. D66 wil dat de belangrijkste 
informatie over bijvoorbeeld zorg of uitke-
ringen ook voor laaggeletterde Diemenaren 
goed te begrijpen is. Digitale informatie en 
formulieren moeten makkelijk in het gebruik 
zijn, ook voor Diemenaren met een beperking. 

Dienstverlenende gemeente

D66 wil dat de gemeente inwoners goede 
dienstverlening biedt. Of je nu een vraag 
hebt, een paspoort wil aanvragen of een 
vergunning nodig hebt, je moet snel en pret-
tig geholpen worden. In de meeste gevallen 
kan dat 24/7 digitaal. Dat is voor de meeste 
mensen het snelste, makkelijkste en voor de 
gemeente het goedkoopst. Voor Diemenaren 
die dat lastig vinden, of die een ingewik-
kelde vraag hebben, blijft het altijd mogelijk 
om persoonlijk contact te hebben met een 
ambtenaar. We trainen onze ambtenaren om 
mensen goed van dienst te zijn en uit te gaan 
van vertrouwen. 

Toegankelijke gemeente

Diemen is een middelgrote gemeente waarin 
de lijnen tussen bestuur en burger kort zijn. 
Dat moeten we vooral zo houden, ook nu de 
gemeente aan het groeien is.

Daarbij moet de gemeente de inwoners goed 
informeren, met eenvoudige, duidelijke en 
vindbare informatie via de website, krant en 
sociale media. 

Inwoners aan zet 

Bij burgerparticipatie worden inwoners en 
ondernemers betrokken bij besluitvorming 
vanuit de gemeente. Voor D66 is het es-
sentieel dat iedereen kan meepraten, ook 
juist groepen die dat uit zichzelf misschien 
minder snel doen. D66 is de initiatiefnemer 
van de jongerenraad, die nu al sinds 2015 de 
gemeenteraad met succes adviseert. Dankzij 
D66 in het college is er een Diversiteitsnet-
werk opgericht dat in gesprek gaat met de 
politiek. We willen ook dat het gesprek mét 
ouderen gevoerd wordt en dat er niet alleen 
óver ouderen gesproken wordt. Daarom wil 
D66 een bredere vertegenwoordiging van 
Diemense ouderen in het bestaande oude-
renoverleg. 

Omgekeerd kan natuurlijk ook. Inwoners of 
ondernemers die zelf een initiatief ontwikke-
len en hiermee bij de gemeente aankloppen. 
D66 juicht dit toe en wil dat de gemeente 
kansrijke initiatieven financieel en praktisch 
ondersteunt. Zoals bijvoorbeeld een in eigen 
beheer nemen van een groenstrook om er 
een vlinderidylle of buurttuin van te maken.

Ook willen we dat inwoners van Diemen 
de mogelijkheid krijgen om in het uiterste 
geval besluiten van de gemeenteraad tegen 
te houden. Dit kan in de vorm van een cor-
rectief referendum, voortbouwend op de 
verordening raadgevend referendum die de 
gemeente Diemen nu al heeft.

Vrijwilligerswerk in Diemen

Vrijwilligers zijn ook in Diemen het cement 
van onze samenleving. Vrijwilligerswerk 
draagt bij aan verbinding tussen de inwoners 
en verdient waardering en ondersteuning 
vanuit de gemeente. Met Diemen voor elkaar, 
de Buurthulpdienst, de activiteiten van 
Stichting Welzijn Diemen, en onze cultuur en 
sport, heeft Diemen een solide structuur voor 
vrijwilligerswerk. Tijdens de coronamaatrege-
len en beperkingen hebben veel Diemenaren 
eens te meer ervaren hoe waardevol dat is. 
D66 vindt het belangrijk deze structuur te 
behouden en ook te stimuleren dat bij het 
vrijwilligerswerk vraag en aanbod elkaar be-
ter weten te vinden. Dat vergt een inclusieve 
blik van de gemeente en een investering in 
interculturele vaardigheden bij onze vrijwil-
ligers.

Bestuur en burger
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D66 levert al jaren een belangrijke bijdrage aan een financi-
eel gezonde gemeente en een gemeentelijke organisatie die 
op orde is. Dit is in het belang van iedereen in Diemen, vooral 
in minder rooskleurige tijden. Hierdoor kan de gemeente haar 
taken goed blijven uitvoeren en kan Diemen een sterke, onaf-
hankelijke gemeente blijven.

Verkiezingsprogramma D66 Diemen voor de gemeenteraad 2022 - 2026

Financiën en  
organisatie

Financiën 

Gelukkig staat Diemen er financieel goed 
voor. Er is de afgelopen jaren met D66 in het 
college gespaard zodat Diemen ook in finan-
cieel moeilijke tijden zelfstandig kan blijven. 
Het lijkt er de komende tijd wat de financiën 
betreft niet makkelijker op te worden. Het Rijk 
gaat een andere verdeelsleutel hanteren bij 
de geldbedragen bestemd voor gemeenten. 

Hoogstwaarschijnlijk pakt dit voor Diemen 
minder gunstig uit dan nu het geval is. Net 
als alle andere gemeenten wordt ook Diemen 
geconfronteerd met de toenemende kosten 
in de jeugdzorg. Positief punt is weer dat de 
financiële middelen vanuit Den Haag toene-
men met de groei van het aantal inwoners in 
Diemen. 
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Financiën en organisatie

Uitgangspunt voor D66 blijft een sluitende 
begroting. We zien het als een uitdaging om 
de lasten stabiel te houden voor inwoners en 
ondernemers, en tegelijkertijd te investeren in 
onze speerpunten kansengelijkheid, klimaat 
en wonen. De ervaring die D66 de afgelopen 
jaren heeft opgedaan in zowel de gemeente-
raad als het bestuur van onze gemeente is 
hierbij heel nuttig.

Gemeentelijke organisatie

D66 is trots op de gemeentelijke organisatie. 
Mensen willen graag bij de gemeente werken 
en dat zie je terug in de kwaliteit van het 
werk. De samenwerking met Uithoorn en 
Ouder-Amstel (DUO+) heeft de organisatie 
de afgelopen jaren verder versterkt. Onze 
ambtenaren zijn het levend kapitaal van de 
gemeente. Om goed voorbereid te zijn op de 
toekomst wil D66 in hen blijven investeren 
middels opleiding en bijscholing. Vooral met 
het oog op de komst van de nieuwe Omge-
vingswet, die ingrijpende en veelomvattende 
veranderingen tot gevolg zal hebben voor 
bestaande wet- en regelgeving. 



Het gedachtegoed van D66
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 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 ontoerei-
kende 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.

Beloon prestatie en deel de  
welvaart

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar 
dat principe wordt pas waarheid als we er 
naar leven, als we gelijke kansen met en voor 
elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, 
op straat, op school en op het werk. Door 
grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door 
barrières weg te nemen en springplanken 
te bieden. Naar een open, vrije samenleving 
met échte kansen voor iedereen. Want onze 
vrijheden en veiligheid zijn er voor iedereen 
die in Nederland woont.
Wij streven naar economische zelfstandig-
heid 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 verantwoorde-
lijkheid. 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.

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 generaties. 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 gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. Lichamelijke integriteit, geweld-
loze 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, 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 waarde-
ring 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 gedach-
tegoed.



Laat iedereen vrij, maar niemand 

vallen. Dat is het belangrijkste 

beginsel van D66, ook in Diemen. 

In deze moeilijke tijden is dat extra 

belangrijk. D66 heeft voor de  

komende jaren vier speerpunten in 

Diemen:  

Kansengelijkheid vergroten• 

Meer woningen voor Diemenaren• 

Nu in actie voor het klimaat• 

Ruimte voor lokale kracht • 

De inhoud van het verkiezingsprogramma van 
D66 Diemen is definitief vastgesteld door de 
Algemene Afdelingsvergadering, bijeen op 19 
januari 2022.
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