
 

 

 

 

 

“De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare 

voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van 

de andere fracties en de reactie van het college. Want wij willen het ook het komende 

jaar samen doen.” 

Met die woorden eindigde ik vorig jaar oktober de eerste termijn van de algemene 

beschouwingen. Ik wist toen nog niet dat de omstandigheden zo zouden worden als ze 

nu zijn en dat de noodzaak van “samen doen” groter zou worden dan hij toen al was. 

Eind vorig jaar resulteerden de ontwikkelingen binnen de SP fractie erin dat we vanaf 

januari van dit jaar een college hebben dat - als je alleen de partijen telt die een 

wethouder leveren – niet langer een meerderheid heeft in deze raad. 

Het was even wennen, maar het afgelopen jaar is gebleken dat je ook dan – of 

misschien zelfs juist dan – het werk als raad en als raadsfracties goed kan doen. Dat is 

dankzij de collegeleden die de raad bijtijds betrekken bij voorgenomen beslissingen en 

dankzij de negen fracties in de raad die op zoek gaan naar mogelijke meerderheden op 

basis van constructieve voorstellen. De PvdA fractie levert daar met plezier een bijdrage 

aan. Dat moesten we grotendeels doen zonder onze fractievoorzitter. Maar zijn absentie 

werd voortreffelijk gecompenseerd door Cees Oudendijk en Marlea Kogeldans. Toch 

zijn we blij dat Rob sinds kort weer terug is als raadslid. De mensen op de wachtlijst bij 

de hockeyverenigingen hebben inmiddels ook gemerkt dat hij weer terug is. Samen met 

de heer Jägers van de VVD doet hij een poging om mensen enthousiast te maken om 

zelf zo’n club te beginnen in Diemen. 

Er is behoefte aan partijen die bereid zijn naar elkaar te luisteren en een stuk van 

elkaars gelijk te accepteren. Om ons heen zien we de neiging om het eigen gelijk steeds 



luidkeelser uit te dragen. Maar als iedereen schreeuwt, hoort niemand elkaar nog. Er is 

geen tekort aan megafoons van het ongenoegen, er dreigt een tekort aan nuance. De 

PvdA zal altijd vasthouden aan de stijl waarin je elkaar de hand reikt om vooruit te 

komen. Omdat het alternatief, polarisatie en stagnatie, juist de mensen hard zal treffen 

voor wie wij politiek bedrijven. Gelukkig is die nuance er nog in de Diemense raad; en 

ook elders in Diemen, zoals bij de Jongerenraad, zoals we in hun adviezen hebben 

kunnen lezen. 

Om Diemen ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden zal een duurzaam 

milieu hoog in het vaandel moeten staan.  

Met de studentencampus Diemen Zuid, HollandPark en de punt Sniep zijn en worden 

circa 5.000 woningen gerealiseerd op stadsverwarming, dus zonder aardgas. Echter de 

energie transitie vergt meer. De PvdA zou graag meer inspanningen zien op het gebied 

van alternatieve energie. Waarom geen groot zonnepanelen park in de spoordriehoek? 

De PvdA fractie spoort het college aan zich hier hiervoor maximaal in te spannen.  

 

De groei van het aantal inwoners schept mogelijkheden, maar ook verplichtingen. Wij 

willen een gemeente met voldoende voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, 

zowel financieel als fysiek. We kijken met belangstelling vooruit naar de discussie over 

een mogelijke komst van een middelbare school naar Diemen. Een middelbare school is 

niet per definitie VWO; ook de vestiging van een VMBO zou een optie moeten zijn. 

De groei in HollandPark maakt het noodzakelijk om de verbindingen in Diemen Zuid te 

verbeteren. Een van de mogelijkheden is het openstellen van de busbaan. Twintig jaar 

geleden werd een motie ingediend om de busbaan open te stellen. De VVD en de PvdA 

stemden voor; en dat was toen nog voldoende voor een ruime meerderheid. Met de 

groei van het aantal inwoners in Holland Park en de noodzakelijke herinrichting van 

Diemen Zuid wordt deze motie weer actueel. 

Sport, cultuur en recreatie zijn van essentieel belang voor het welbevinden van onze 

bewoners. En het verenigingsleven vervult daarbij een essentiële rol. De nieuwe 

bewoners zullen zich voor een gedeelte aansluiten bij de Diemense verenigingen. En 

wellicht worden er nieuwe verenigingen opgericht. Het goed functioneren is een 



verantwoordelijkheid van de leden. Het verenigingsleven moet voldoende ruimte hebben 

om deze groei op te vangen. De binnenkort te verschijnen notitie over de 

accommodaties zal duidelijkheid moeten scheppen over de vraag of een uitbreiding 

gewenst is. 

 

Niemand staat aan de kant en solidariteit met onze kwetsbare inwoners is voor de PvdA 

een vanzelfsprekendheid. De PvdA fractie constateert dat bewoners goed terecht 

kunnen bij het team in de brede hoed. Ook de gemeente Diemen heeft geld ‘over’ in de 

pot van de WMO. De PvdA fractie gaat er vanuit dat het college deze gelden inzet om 

op het gebied van het sociaal domein en niet gaat gebruiken voor de ’lantarenpalen’. 

Wat de PvdA betreft gaan alle nieuwe bewoners van Diemen in Diemen meedoen. Het 

nieuwe welkomstpakket is hun van harte gegund. Dit geldt ook voor mensen die van 

buiten de landsgrenzen komen. Ook deze nieuwkomers moeten alle mogelijkheden 

krijgen en kunnen nemen om mee te doen. Beheersing van de Nederlandse taal is 

daarbij een vereiste. De PvdA wil daarom blijvende aandacht voor het terugdringen van 

de laaggeletterdheid en Nederlandse taallessen voor onze nieuwkomers. Immers taal 

geeft kansen in onze maatschappij om mee te kunnen doen. 

De steuntjes in de rug zijn niet altijd voldoende. En soms kloppen mensen daarom 

noodgedwongen aan bij de Schuldhulpverlening. Wij vinden het een vreemde zaak dat 

studenten dat niet kunnen op basis van landelijke regelgeving. We zouden aan het 

college willen vragen of we hier lokaal maatwerk kunnen leveren, zodat ook studenten 

van deze voorziening gebruik kunnen maken.  

Maar er zijn meer jongeren die in de knel komen. Om de zorg voor jongeren te 

verbeteren, is volgens het college een transformatie nodig. De PvdA-fractie is benieuwd 

naar de praktische uitvoering. Op welke wijze worden jongeren en de ouders hierbij 

betrokken? Hoe voorkomen we dat jongeren en ouders die minder zelfredzaam zijn, 

tussen wal en schip vallen? “Zelf de regie nemen” is een mooi streven. Maar we moeten 

ook realistisch zijn; daartoe is niet iedereen in staat. 

 

Er is een tekort aan betaalbare woningen. Voor studenten is er de campus. Maar als je 

geen student bent, kun je het huis nauwelijks uit. Ook maakt de PvdA fractie zich in 



deze zorgen inzake onze oudere inwoners. Is er voor deze groep wel altijd passende 

woonruimte beschikbaar? Het College geeft aan mogelijkheden te zien voor 500 nieuwe 

sociale huurwoningen. Dat is mooi, maar de PvdA zou liever een grotere toevoeging 

zien. Wij denken dat in HollandPark en Spoorzicht meer kan worden bereikt dan het 

College op dit moment aangeeft. We komen in deze met een motie. 

Ouderen zijn niet alleen gebaat bij passende en betaalbare huisvesting. Het tegengaan 

van eenzaamheid – met name bij ouderen - is eveneens een onderwerp om bij stil te 

staan. Ook in Diemen moeten mensen ondanks de aantrekkende economie  het doen 

met een inkomen rond het bestaansminimum. En ondanks de realisatie van de 

nieuwbouwprojecten zal ook in Diemen de vergrijzing merkbaar worden. In de begroting 

wordt opgemerkt, dat door het inzetten op samenwerking tussen inwoners en het 

middenveld de eenzaamheid kan worden bestreden. Maar dit betekent niet dat de 

gemeente haar handen er vanaf kan trekken. 

De PvdA fractie maakt met trots deel uit van deze raad en deze coalitie. Er is de 

afgelopen jaren veel bereikt en in gang gezet.  

 Door de vele nieuwbouwprojecten groeien we naar ca 35.000 inwoners. 

 De extra inzet in de openbare ruimte heeft tot een zichtbare kwaliteitsverbetering 

geleid. 

 De spooronderdoorgang vergroot de veiligheid en verbindt Diemen Noord beter 

met Diemen Centrum. 

 Plannen zijn gepresenteerd om de Oost-West as te verfraaien. 

 Gratis openbaar vervoer in GVB gebied, voor 65+ met een minimum inkomen 

 Optrekken van de grens voor bijzondere bijstand van 120% tot 130% van het 

minimum. 

 De Financiën zijn op orde gebracht, bezuinigingen zijn niet nodig en er zijn 

mogelijkheden tot beperkte lastenverlichting. 

 

Deze begroting straalt terecht optimisme uit. We kunnen onze voorzieningen op peil 

houden en mee laten groeien met het stijgende inwonertal. Natuurlijk kunnen niet alle 

wensen en ambities worden gefinancierd en zullen er keuzes moeten worden gemaakt. 



De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. 

 

Niet alles wordt besloten in de gemeenteraad. En dat is maar goed ook. Maar toch zou 

je soms willen dat die macht wat groter zou zijn, als je door het dorp loopt. Bewoners 

missen het postkantoor en zullen onaangenaam verrast zijn door het feit dat ook het 

postkantoortje bij de Bruna-winkel verdwijnt. De PvdA fractie zal aan PTT-post 

suggereren om in ieder geval ergens aan de buitenkant van het winkelcentrum een 

brievenbus te plaatsen. Wij willen ons immers graag bezig houden met de grote lijnen 

die ik hierboven heb geschetst, maar weten dat de tevredenheid van bewoners door hen 

juist aan kleine dingen wordt afgemeten. Daarom zullen wij ook komend jaar vragen 

blijven stellen over zaken als de toegankelijkheid van het winkelcentrum voor 

slechtzienden en over de aanlegplaatsen voor bootjes op De Sniep. 
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