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Ontmoeten en verbinden 

 

“Alle partijen zijn gehecht aan het bijzondere en onderscheidende karakter van de Diemense 

gemeenschap. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: elkaar kennen, groeten en 

ontmoeten, korte lijnen en veel lokale verenigingen en organisaties die met behulp van 

vrijwilligers goed functioneren. De rol van de gemeente is daarbij belangrijk en moet vooral  

faciliterend en ondersteunendzijn”.  

Dit was een van de conclusies uit de met alle partijen gevoerde verkennende gespreksronde 

na de verkiezingen. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen komt dit 

uitgebreid aan de orde. De titel van dit coalitieakkoord verwijst naar die conclusie, maar het 

is ook de rode draad in dit akkoord van de vier partijen die nu een college vormen. 

Wij willen bouwen aan een sterk, sociaal, duurzaam en groen Diemen: een gemeenschap 

waar het goed wonen, werken en ontspannen is en een gemeenschap die plaats biedt aan 

iedereen. “Ontmoeten en verbinden” is de kracht van Diemen en die stellen we centraal. Niet 

omdat het daarmee niet goed gaat, maar omdat wij denken dat het nog beter kan. Het 

ontmoeten en verbinden is nuttig en nodig bij de nieuwe taken op het gebied van jeugd, 

verzorging en participatie. Die kracht van Diemen willen wij ook gebruiken om de 

toekomstige inwoners van Plantage de Sniep en van Bergwijkpark bij de Diemense 

gemeenschap te betrekken, maar ook om het imago van Diemen te versterken. 

Evenementen, onderwijs, sport- en cultuurorganisaties zullen we ook gaan aansturen op hun 

bijdragen aan dit thema. 

Bij ontmoeten en verbinden hoort een goede dialoog tussen gemeente, inwoners, bedrijven 

en organisaties. In dat verband willen wij de communicatie vanuit de gemeente versterken en 

de betrokkenheid van bewoners en organisaties bij het gemeentelijke beleid vergroten. 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad actief betrokken is bij beleidsvoorbereiding en 

kaderstelling. Meer dialoog met inwoners en organisaties betekent immers ook meer dialoog 

in de gemeenteraad. Om die reden kiest deze coalitie voor een akkoord op hoofdlijnen. Het 

is aan het college dit akkoord verder uit te werken en in samenspraak met de gemeenteraad 

om te zetten in concrete acties. 

 

.  
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Transities  
Per 1 januari 2015 komen er taken op het gebied van de AWBZ en de Jeugdzorg naar de 

gemeente. Op die datum wordt ook de nieuwe participatiewet van kracht. Diemen is al 

geruime tijd bezig met de voorbereidingen op deze nieuwe taken. Nieuwe 

samenwerkingsverbanden moeten worden gesmeed, bestaande worden omgevormd. Dat 

gaat grotendeels nog onzichtbaar voor publiek en cliënten, maar in de Brede HOED wordt 

die vernieuwing al zichtbaar. Door de huisvesting van diensten op één locatie wordt de 

samenwerking gestimuleerd en verder uitgebreid. Het ontmoeten en verbinden is  daar al 

dagelijkse praktijk.  

De nieuwe taken en regelingen moeten met de grootste zorgvuldigheid en betrokkenheid 

worden voorbereid en uitgevoerd. Voor de transities willen wij  tijdelijk een vaste 

raadscommissie instellen, waarbij ook organisaties in de uitvoering en organisaties van 

belanghebbenden worden betrokken. Deze commissie dient niet alleen ter voorbereiding van 

raadsbesluiten, maar heeft ook tot doel het draagvlak te verbreden en de nieuwe regelingen 

uit te dragen. Wij zullen dit voorstel op korte termijn aan de raad voorleggen. 

Het financiële uitgangspunt bij de transities is, dat de nieuwe taken zo worden georganiseerd 

en uitgevoerd dat deze binnen de door het Rijk gegeven financiële kaders passen. 

Incidentele overschrijdingen worden opgevangen uit de reserves. Wij zullen ons samen met 

andere gemeenten en organisaties permanent inzetten om Tweede Kamer en kabinet op de 

hoogte te stellen van knelpunten en waar nodig aandringen op aanpassingen in budgetten 

en regelingen. 

 

Participatie, inkomen en zorg 
Wmo en jeugdzorg 

De Wmo biedt het beleidskader voor het activeren en ondersteunen van kwetsbare groepen.  

In algemene zin wil de gemeente via een goede loketfunctie in de toekomstige Brede HOED 

bewoners van Diemen de gelegenheid bieden om hulpvragen te stellen. Het Ouder en Kind 

Centrum (OKC) voor ouders en kinderen en het Servicepunt voor ouderen en gehandicapten 

worden in de Brede HOED ondergebracht en op termijn geïntegreerd.  

De in de vorige perioden ontwikkelde instrumenten als 75+-bezoeken, Wonen Plus en de 

vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning willen we doorontwikkelen als integraal onderdeel 

van de zorg. 

 

Inkomensondersteuning, werk en armoedebeleid 

De gemeente staat voor een stevig en robuust stelsel van inkomensondersteuning en 

armoedebeleid. De Diemense gemeenschap is hierin sociaal en solidair. Het bestaande 

pakket aan maatregelen blijft gehandhaafd. De in de vorige periode vastgestelde Nota Werk 

en Inkomen blijft het uitgangspunt. Naar vermogen zelfstandig functioneren, participeren in 

de samenleving en verwerven van inkomen uit arbeid zijn hoofddoelstellingen. De wettelijke 

mogelijkheden om mensen te verplichten mee te werken zullen we indien nodig hanteren.  

Bij de schuldhulpverlening zetten we de extra aandacht voor preventie voort. Goede 

voorlichting, snelle en correcte afhandeling van aanvragen op het gebied van werk en 

bijstand zullen centraal blijven in de werkorganisatie. 

In de komende periode zullen we extra aandacht geven aan de benarde financiële positie 

van eenoudergezinnen op het bestaansminimum. Daarnaast kijken we naar de 
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mogelijkheden om de armoedeval te bestrijden zonder dat dat ten koste gaat van het niveau 

van inkomensondersteuning.  

 

Bestuur 
Voor het goed functioneren van de Diemense gemeenschap is de inzet en betrokkenheid 

van inwoners, bedrijven en organisaties nodig; ook dat is ontmoeten en verbinden. Om die 

betrokkenheid ook voor de toekomst te behouden is het nodig dat burgers vertrouwen 

houden in de politiek en in de gemeentelijke organisatie. De stijl van besturen richten zich op 

openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Dat vraagt transparantie, goede voorlichting en 

communicatie. Het betekent meer luisteren naar de burgers en organisaties en een betere 

en eerdere betrokkenheid van inwoners voor plannen die hun omgeving betreffen. Goede 

dienstverlening is essentieel voor dit vertrouwen. De inwoners en ondernemers van Diemen 

mogen hoge eisen stellen aan de kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten. De 

komende vier jaren zullen wij verder werken aan de verbetering van die kwaliteit. Burgers 

zullen meer producten en diensten via internet kunnen aanvragen en het functioneren van 

het KlantContactCentrum zal waar mogelijk nog worden versterkt. 

 

Relaties met de regio 

Samenwerking met omliggende gemeenten is voor de zelfstandigheid van Diemen en het 

goed functioneren essentieel. Daarbij gaat het er niet alleen om de belangen van Diemen 

veilig te stellen; Diemen draagt ook medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van die 

regio en wil daarin een betrouwbare en deskundige partner zijn. We zoeken actief 

samenwerking met buurgemeenten, niet alleen beleidsmatig,  ook operationeel. Het in de 

vorige periode gestarte onderzoek naar intensieve samenwerking met Ouder-Amstel, 

Uithoorn en De Ronde Venen zal binnenkort worden afgerond. Bij de besluitvorming over de 

vervolgstappen is randvoorwaarde voor samenwerking dat die een bijdrage levert aan de 

kwaliteit van de dienstverlening, de kwetsbaarheid van de gemeente vermindert en een 

positief financieel effect heeft. 

 

Relatie met de inwoners 

Steeds vaker wordt de gemeente aangesproken op (semi)publieke taken die door derden 

worden uitgevoerd. De gemeente heeft daarbij veelal geen of een beperkte wettelijke taak en 

beperkte bevoegdheden. Toch verwachten burgers in dergelijke gevallen een optreden van 

de gemeente als belangenbehartiger. Het herkennen en ontwikkelen van deze rol is van 

belang voor een geloofwaardige overheid. Daarbij zullen we wel duidelijk moeten maken dat 

de gemeente weliswaar geen zeggenschap heeft in een dergelijk geval, maar soms wel - 

samen met betrokkenen - invloed kan uitoefenen. De gemeente zal waar mogelijk 

bewonersgroepen die een collectief belang willen vertegenwoordigen, ondersteunen en 

adviseren. Denk aan cliëntenorganisaties, huurdersverenigingen, kopersverenigingen, 

ouderraden en andere bewonersinitiatieven. 

 

De door de raad vastgestelde notitie Burgerparticipatie is leidraad bij het betrekken van 

bewoners en organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het wijkgericht werken 

wordt voortgezet. 
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Veiligheid 

Voor het goed functioneren van onze Diemense samenleving is het nodig dat iedereen mee 

kan doen. Dat mensen zich veilig en thuis voelen in de openbare ruimte, is daarbij 

essentieel. De veiligheid is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. In de verkennende 

gesprekken na de verkiezingen bleek dat beeld breed gedragen en een meerderheid van de 

politieke partijen geeft de objectieve veiligheid een voldoende. Dat betekent niet dat we de 

inspanningen kunnen verminderen. Enkele plekken verdienen nog meer dan gemiddelde 

aandacht. Dat kan door het flexibel inzetten van de huidige mensen en middelen. 

Cameratoezicht wordt in het algemeen als een aanvullend instrument gezien.  

 

Veiligheid in de openbare ruimte blijft ondanks de gunstige tendens ook de komende jaren 

een belangrijk aandachtspunt. Preventie en repressie gaan hier hand in hand. We zetten de 

nu bestaande samenwerking tussen justitie, politie, Boa’s, jeugdhulpverlening en 

jongerenwerk voort. Waar mogelijk en nuttig zal de samenwerking met buurgemeente 

Ouder-Amstel en met de Amsterdamse stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zuidoost 

worden gezocht. De gemeente heeft de regierol in de samenwerking tussen alle bij de 

veiligheid betrokken partijen. 

De komende periode zullen we  extra aandacht geven aan het verbeteren van de 

gemeentelijke organisatie op het gebied van handhaving en toezicht.  

 

Verkeer en Vervoer. 
Diemen wil een verkeersveilige gemeente zijn. Ook in de komende periode zullen we bij de 

herinrichting van wijken 30-kilometerzones realiseren. Beperking van het sluipverkeer is van 

het grootste belang. Het gebruik van de fiets zullen we stimuleren met veilige fietsroutes in 

en rondom de gemeente en met voldoende stallingsruimten bij stations, winkelcentra, 

kantoorterreinen en andere drukbezochte plekken. 

 

Uitgangspunt van het parkeerbeleid is dat we zorgen voor voldoende parkeerruimte voor 

bewoners, hun bezoekers en werknemers, tegen aanvaardbare kosten. Ook daarmee 

dragen we bij aan ontmoeten en verbinden. De blauwe zone blijft hierbij het hoofdinstrument. 

Het financiële uitgangspunt bij het parkeerbeleid blijft dat de tarieven gebaseerd zijn op de 

kosten. De gemeente wil geen winst maken op parkeren. Parkeren op het parkeerterrein 

achter De Omval zal zo snel mogelijk in de avonduren vanaf 19.00 uur gratis worden. 

 

Diemen behoort tot de best met openbaar vervoer ontsloten gemeenten in Nederland. Een 

goede ontsluiting via het openbaar vervoer blijft voor Diemen belangrijk. Het beperkt het 

autoverkeer in en rondom Diemen en draagt bij aan een schonere leefomgeving. Goed 

openbaar vervoer maakt het bovendien voor iedereen mogelijk te participeren in de 

samenleving. Het doortrekken van lijn 9 naar Station Diemen-Zuid of Amsterdam Arena blijft 

wenselijk. Buslijn 46 is helaas opgeheven, maar wij blijven actief zoeken naar andere 

mogelijkheden om de verbinding tussen Biesbosch en Diemen Centrum en de verbinding 

naar Amsterdam Amstel te verbeteren. Daarbij wordt ook gekeken naar de combinatie met 

de vervoerstaken die we als gemeente uitvoeren voor doelgroepen. 
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Welzijn, onderwijs, sport en cultuur 
Diemen kenmerkt zich door een dorps karakter in een stedelijke omgeving. Het dorpse 

karakter wordt bepaald door de sociale netwerken. Het functioneren van die sociale 

netwerken wordt mogelijk gemaakt door voorzieningen. 

Naast de economische voorzieningen zoals winkels, de weekmarkt en bedrijven bestaan 

deze uit onderwijs, welzijn, cultuur- en sportvoorzieningen. Deze zijn essentieel voor ons 

stedelijke dorp en zullen waar mogelijk worden versterkt.  

Diemen kent veel sterke vrijwilligersorganisaties, soms rondom een professionele kern. Zij 

zijn onmisbaar bij het functioneren van de Diemense gemeenschap en dragen bij aan 

ontmoeting, betrokkenheid en solidariteit. Daarom zijn zij vanzelfsprekend partner van de 

gemeente en verdienen zij voortgezette steun. 

De bevolkingssamenstelling in Diemen is zeer divers. Ontmoeten en verbinden houdt ook 

rekening met die diversiteit. In ons antidiscriminatiebeleid geven we ook aandacht aan een 

tolerante houding ten aanzien van transgenders en homo- en biseksualiteit  

 

Het uitgangspunt is dat goede algemene en voor iedereen toegankelijke voorzieningen de 

basis zijn voor het ontmoeten en verbinden. Het is belangrijk dat iedereen de weg naar die 

voorzieningen kan vinden. Daarom zijn er specifieke voorzieningen en programma’s die 

individuen en groepen ondersteunen en toeleiden naar hulp en naar het gebruik van  

algemene voorzieningen.  

 

Belangrijk hierbij zijn goed gehuisveste Brede Scholen, waarin ook peuterspeelzalen, 

kinderopvang en naschoolse opvang aanwezig zijn. Ook is daar ruimte voor en 

samenwerking met partners zoals sportverenigingen, de muziekschool, Stichting Welzijn 

Diemen (SWD), en andere activiteiten. De SWD zal ook in de toekomst de spin in het web 

van deze samenwerking zijn. 

 

Jeugd 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een cliché, maar zeker waar. Met veel jongeren gaat 

het gelukkig goed. Sommigen hebben echter de omstandigheden en hun directe omgeving 

tegen. Zij verdienen extra steun en aandacht in hun ontwikkeling naar een volwaardig 

deelnemer in de samenleving. 

Belangrijke algemene voorzieningen voor jeugd en jongeren in Diemen zijn de Brede 

Scholen, de sportvoorzieningen en de bibliotheek. Het jongerenwerk richt zich vooral op de 

jongeren die niet of minder deelnemen in onderwijs en de maatschappij. 

 

Het Ouder en Kind Centrum in de Brede HOED is laagdrempelig toegankelijk voor informatie 

en advies. Tevens is het de kern van het samenwerkingsverband van GGD, 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, SWD en hulpverleners als Bureau 

Jeugdzorg, MEE en dergelijke. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de preventieve en 

ambulante jeugdzorg regisseert en organiseert de gemeente de partners in het signaleren 

van problemen en het adviseren van ouders en kinderen die advies en hulp nodig hebben. 

De gemeente of de partners leiden hen zonodig door naar intensievere hulp.  

 

De gemeente houdt aandacht voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. We zetten het programma School is Cool  voort voor kwetsbare kinderen en wij 
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zullen stimuleren dat er in de Brede Scholen activiteiten komen die gecontinueerd worden 

voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. 

 

Het ingezette beleid gericht op de verbetering van het jongerenwerk zetten we voort. We 

gaan onderzoeken of het jongerenwerk kan worden verbreed naar andere (zwaar) belaste 

jongeren (bijv. jongeren met een slechte of moeilijke thuissituatie).  

 

Het beleid om stageplekken en banen voor jongeren in de regio te vinden en te behouden 

zetten we onverminderd voort. 

 

Voortgezet onderwijs 

Regelgeving, financiën en de positie en zeggenschap van bestaande onderwijsinstellingen in 

de omgeving beperken de kans dat een instelling voor middelbaar onderwijs zich in Diemen 

vestigt. Wanneer kansen zich voordoen zullen we die aangrijpen. De aanwezigheid van 

beroepsonderwijs in Diemen vinden wij van groot belang. 

 

Ouderen  

Wij vinden het belangrijk dat ouderen in Diemen prettig en op eigen kracht kunnen leven. 

Zeker voor ouderen is de aanwezigheid van een goede sociale infrastructuur, openbaar 

vervoer, een goede inrichting van de openbare ruimte en een goed winkelbestand van groot 

belang.  

Om een mogelijk isolement tegen te gaan worden de bezoeken aan 75-plussers verder 

verbeterd en de vrijwilligersnetwerken ondersteund en verbonden aan het Wmo-loket. 

 

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, zijn extra voorzieningen nodig. Dat 

begint bij een aanpasbare woningvoorraad die zo veel mogelijk voldoet aan de relevante 

elementen van Woonkeur. Bij nieuwbouw en renovatie dringt de gemeente hierop aan. 

In het beleid zullen we kleinschalige thuiszorg, thuisverpleging en huishoudelijke hulp actief 

stimuleren. Het Wmo-loket wordt uitgebreid om alle relevante vragen te kunnen 

beantwoorden en de toeleiding naar specifieke zorg snel en efficiënt te kunnen bieden.  

Mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar en verdienen blijvende steun. 

 

Sport 

Diemen heeft een goede infrastructuur voor sport. De samenwerking tussen de 

sportorganisaties, de Brede Scholen en de Stichting Welzijn Diemen gaan we verder 

versterken. Het doel daarvan is om sportorganisaties te ondersteunen en met hun inzet nog 

meer Diemenaren aan het bewegen te krijgen. De eenderderegeling bij uitbreiding en 

vernieuwing van sportaccommodaties handhaven we. Initiatieven voor het oprichten van 

nieuwe sportverenigingen, zoals hockey, zullen we actief ondersteunen. 

We gaan de mogelijkheid van een gebundelde professionele ondersteuning onderzoeken.  

Jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financieel belemmeringen ondervinden om te 

sporten, worden daarin ondersteund. 

 

Kunst en cultuur  

Een sterke en goed functionerende samenleving kan niet zonder kunst en cultuur. Ook op de 

Diemense schaal verdient dat aandacht,  
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De Stichting Theater is de motor van De Omval. De Omval heeft zich versterkt met de 

horecafunctie. De programmering voor de diverse doelgroepen in het dorp maakt De Omval 

tot een belangrijke ontmoetingsplek. Samen met het bestuur en de vrijwilligers willen wij 

werken aan het versterken van de bijdrage die De Omval levert aan verbinden en 

ontmoeten. Het levendige culturele netwerk, van koren tot kunstenaarsverenigingen, vindt 

zijn plek in de accommodaties en de (beperkte) ondersteuning daarvan wordt in stand 

gehouden.  

 

Ook evenementen zijn in het licht van het ontmoeten en verbinden belangrijk. De komende 

periode zullen we extra aandacht geven aan initiatieven voor nieuwe evenementen. 

Bestaande en nieuwe evenementen zullen we beoordelen op hun bijdrage aan het 

ontmoeten en verbinden. Wij vinden het van belang dat evenementen passen bij de 

diversiteit in de bevolkingsamenstelling van Diemen.  

 

Leefomgeving  
Ruimtelijke ontwikkeling algemeen 

De gemeente Diemen kent nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwe woon- en 

werkgebieden. Het accent ligt daarom op herontwikkeling en doorontwikkeling van 

bestaande locaties. Voor een bloeiende en zich ontwikkelende gemeenschap is ook letterlijk 

ruimte nodig nieuwe zaken vorm te geven. De door de raad vastgestelde Structuurvisie is 

hierbij uitgangspunt. 

Belangrijk doel in de Structuurvisie is het versterken van de Noord-Zuidas en de Oost-West-

as. 

De uitvoering van de vernieuwing van de Hartveldseweg/Muiderstraatweg (Oost-West-as) 

zal in deze periode worden gestart. De spoorwegovergang bij station Diemen is een knelpunt 

in het functioneren van de Noord-Zuid-as. Het lijkt mogelijk een onderdoorgang te realiseren 

met een beperkte financiële bijdrage van onze gemeente. Dit college wil daartoe nog in 2014 

een overeenkomst sluiten met het Rijk, ProRail en de Stadsregio Amsterdam.  

 

Diemen-Zuid  

Diemen heeft een prettig woon- en werkklimaat. Dat gaat niet altijd vanzelf, sommige wijken 

en plekken hebben extra aandacht nodig. Zo verdient het verbeteren van de leefbaarheid en 

sociale veiligheid in Diemen-Zuid extra aandacht. De afgelopen periode is onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn om in Diemen-Zuid, mede met behulp van infrastructurele 

aanpassingen, verbeteringen te realiseren op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en 

bereikbaarheid. Deze verbeteringen zijn ook van belang voor het functioneren van de 

toekomstige woonwijk Bergwijkpark. Met het bewonersplatform Diemen-Zuid is hierover al 

enige keren gesproken. Definitieve conclusies zijn nog niet getrokken. In de komende 

periode zullen we in samenspraak met bewoners voorstellen ontwikkelen. Veiligheid, 

beperking van overlast, sluipverkeer, doorstroming van het openbaar vervoer en milieu zijn 

hierbij uiteraard belangrijke aspecten. 

 

Grote projecten 

Diemen heeft twee grote projecten, de nieuwbouw op Plantage De Sniep en de 

herontwikkeling van Bergwijkpark.  
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De woningproductie op Plantage De Sniep heeft nog niet het gewenste tempo. Ook in de 

komende periode geldt dat dat veel aandacht zal krijgen. Alle nu te voorziene negatieve 

financiële gevolgen als gevolg van langzamere productie en gedaalde prijzen zijn in de 

jaarrekening en balans van de gemeente verwerkt. Financiële risico’s als gevolg van een 

verder tegenvallend bouwtempo en verder dalende woningprijzen zijn echter nog steeds 

omvangrijk.  

De herontwikkeling van Bergwijkpark gaat voorspoedig. De studentencampus Campus 

Diemen Zuid is een succes en zal in juni 2014 compleet zijn opgeleverd. Nog dit jaar kan een 

start gemaakt worden met de bouw van 300 woningen in Bergwijkpark Noord. Volledige 

uitvoering van de ontwikkeling zoals die in het Strategisch Masterplan van 2013 is 

aangegeven, lijkt steeds meer haalbaar. Het doel blijft om van Bergwijkpark een aantrekkelijk 

woon- en werkgebied te maken. Door de voorspoedige ontwikkeling op Bergwijkpark wordt 

het afronden van de discussie over de wegenstructuur in Diemen-Zuid belangrijker. 

  

Wonen, werken en ondernemen 

Het aanbod van sociale huurwoningen in Diemen is, in relatie tot de vraag, beperkt. Dat leidt 

tot lange wachttijden en beperkte mogelijkheden voor starters. Diemen blijft zich inzetten om 

de huisvestingsmogelijkheden van Diemense inwoners en starters in Diemen te verbeteren. 

In dat licht willen wij liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen in Diemen vergaand 

beperken. Het maken van afspraken met de Stadsregio Amsterdam over toewijzing, 

liberalisatie, verkoop van sociale huurwoningen en doorstroming is hiervoor essentieel. In de 

Stadsregio is dit streven begin 2014 vastgelegd in een intentieverklaring tussen alle 

stadsregiogemeenten en de woningcorporaties. Wij zullen ons inspannen om op basis van 

die intentieverklaring zo snel mogelijk tot concrete afspraken te komen.  

Voor starters en voor de doorstroming zijn startersleningen, net als op Diemen gerichte bouw 

in Plantage De Sniep en Bergwijkpark, belangrijke instrumenten. Dus 

Bij nieuwbouw is er aandacht voor levensloopbestendig bouwen, groepswonen en het 

overnemen van elementen van Woonkeur in overleg met het veld (corporaties, 

ouderenbonden). Gronden die in eigendom van de gemeente zijn en een lage boekwaarde 

hebben, worden ingezet voor het realiseren van sociale woningbouw. 

 

Diemen heeft een aanzienlijk aantal ondernemingen op haar grondgebied, die samen ruim 

16.000 werknemers tellen. Wij nemen in onze afwegingen ook hun belang mee bij een 

groene, veilige en prettige werkomgeving. Wij stimuleren dat zij per openbaar vervoer of met 

fiets naar hun werk kunnen gaan.  

 

Wij continueren het huidige beleid voor gevestigde en startende ondernemers. Wij willen 

bijdragen aan een goed ondernemersklimaat, waarin zowel grotere als kleinere bedrijven 

gedijen. Dit college stimuleert hierbij initiatieven op het gebied van duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Initiatieven voor het aanleggen van 

glasvezelaansluitingen in Diemen zullen we actief ondersteunen. 

 

Beheer en inrichting openbare ruimte 

Een goed verzorgde ruimte geeft niet alleen een prettige omgeving, maar stimuleert ook 

goed gedrag. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte zullen we daarom meer 

aandacht besteden aan sociale veiligheid, verlichting en opruimen om het ontstaan van 

onaangename plekken tegen te gaan. Bij onderhoud en inrichting zijn verder Waterplan, 
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Natuurbeleidsplan, Groenplan en Actieplan Luchtkwaliteituitgangspunt. Tevens zullen we 

letten op het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van ecologische routes c.q. linten. 

Met het in 2013 vastgestelde Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte is kwaliteit de leidende 

ambitie voor de openbare ruimte. Daarnaast streven we naar meer kunst in de openbare 

ruimte. 

 

De komende periode zal het wijkgericht werken worden voortgezet. Wij zien dit als een van 

de mogelijkheden de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving te vergroten. 

 

Diemerbos 

Het Diemerbos wordt een steeds belangrijker gebied voor zowel de natuur als de recreatie. 

De recreatieve functie van het Diemerbos zullen we versterken en uitbreiden.  

Evenementen, waterspeelgelegenheid in het bos en een goed functionerende horeca bij de 

entree van het bos vinden wij hierbij essentieel.  

 

Leefomgeving 

Om te komen tot een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving blijven we aandacht 

besteden aan de kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, hinderbestrijding en bestrijding 

van negatieve gezondheidseffecten. Dit laatste gebeurt door een actief milieubeleid, gericht 

op het terugdringen van geluidhinder, verbetering van de luchtkwaliteit en het voorkomen 

van gevaarlijke situaties door bedrijven of door vervoer over weg, spoor of water.  

De kwaliteit van de benodigde milieuhandhaving gaan we versterken door regionale 

samenwerking.  

De inzet op terugdringing van de negatieve effecten van geluid en fijnstof en andere 

emissies van scheepvaart en autoverkeer, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zetten 

we krachtig voort. In dat verband blijven we aandringen op het verlagen van de maximum 

snelheid tot 80 km per uur op de ons omringende snelwegen. 

 

Duurzaam Diemen 

Een hoge prioriteit bij duurzaamheid is het energiebeleid. Zowel de dreigende 

klimaatverandering als de komende schaarste van fossiele brandstoffen en de daar naar 

verwachting mee gepaard gaande prijsstijgingen nopen tot een actief energiebeleid. Dit is 

zowel in het belang van de gemeentebegroting als van de inwoners en ondernemers van 

Diemen. 

Wij geven dit beleid zo mogelijk met de Amstel- en Meerlandengemeenten vorm in regionaal 

verband van Amstel- en Meerlanden Energieneutraal 2040. De daarvoor benodigde 

personele inzet van een halve fte wordt gecontinueerd. 

Onderdelen van dit beleid zijn de inzet op energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen, 

energiezuinige straatverlichting, eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek, 

het streven naar samenwerking met het bedrijfsleven voor een duurzaam bedrijfsterrein, 

voortzetting van het subsidiebeleid voor bewoners, het stimuleren van energiemaatregelen 

bij particuliere woningen, afspraken met verhuurders over duurzaam renoveren van de 

bestaande woningvoorraad en het bevorderen van plaatsing van windmolens in het 

buitengebied, met aandacht voor een goede landschappelijke inpassing.  
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Financiën 
De algemene economische situatie, de financiële onzekerheden rondom de transities en de 

onzekerheden op de woningmarkt vergen voortzetting van een financieel behoedzaam 

beleid. De lokale lasten in Diemen zijn evenals het voorzieningenniveau hoog. In de 

komende periode willen wij het voorzieningenniveau op peil houden, zonder de lokale lasten 

te verhogen. 

  

De extra rijksbijdrage per 2015 van ca 1,3 miljoen euro bestemmen we vooralsnog voor 

mogelijke tegenvallers in de inkomsten van de gemeente (precario kabels en leidingen, 

onderhoud schoolgebouwen en de bijdrage onzelfstandige woningen) en om de toekomstige 

kapitaallasten van een spoortunnel op te vangen. Wanneer deze bestemming in enig jaar tot 

een overschot op de begroting leidt, zal dit aan de Algemene Reserve worden toegevoegd.  

 

Voor de transities geldt, dat de nieuwe taken zo worden georganiseerd en uitgevoerd dat 

deze binnen de door het Rijk gegeven financiële kaders passen. Incidentele overschrijdingen 

worden opgevangen uit de reserves. 

 

De extra kosten die voortvloeien uit dit coalitieakkoord zijn ca 200.000 euro. Dit wordt 

opgevangen door bezuinigingsmaatregelen die in totaal 213.500 euro bedragen. 
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Portefeuilleverdeling 

 
In de komende periode worden de taken van de gemeente als gevolg van de transities en de groei 
van Diemen omvangrijker. Om die reden hebben de coalitiepartijen besloten 4 full-time wethouders te 
benoemen. 
 
Burgemeester 
Amy Koopmanschap 
Openbare Orde en Veiligheid 
Brandweer 
Juridische Zaken 
P&O, ICT 
Regionale zaken 
Bestuurscommunicatie 
Coördinatie Wijkgericht werken 
  
PvdA 
Lex Scholten 
1e locoburgemeester 
Ruimtelijk Ontwikkeling, Grondzaken 
Wonen 
Verkeer & Vervoer 
Financiën 
Handhaving 
1e projectwethouder Plantage de Sniep en Bergwijkpark  
2e projectwethouder Oost-West-as  
Wijkwethouder Diemen-Zuid (inclusief Bergwijkpark Noord) 
 
D66 
Jeroen Klaasse 
2e locoburgemeester 
Citymarketing, Communicatie bedrijfsvoering 
Kunst en Cultuur (incl. De Omval en bibliotheek), Evenementen  
Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs  
Antidiscriminatiebeleid, Gebouwenbeheer, Economische zaken  
2e projectwethouder Plantage de Sniep  
Wijkwethouder Diemen-Noord 
  
SP 
Maita van der Mark 
3e locoburgemeester 
Sociale Zaken 
Participatiewet 
Armoedebeleid 
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, Hoorcie. Wonen  
1

e
 Projectwethouder Oost-Westas  

Wijkwethouder Centrum 
  
GroenLinks  
Ruud Grondel 
4e locoburgemeester 
Jeugdzorg (inclusief Passend Onderwijs), Wmo, Welzijn & Zorg, VVE  
Afvalbeleid, Milieubeleid (energie, lucht en geluid)  
Wabo en Welstandsbeleid, incl. RUD 
Natuur- en Recreatiegebieden 
Coördinatie Water 
2e projectwethouder Bergwijkpark 
Wijkwethouder Buitengebied 

 


