
Beknopt verslag ledenvergadering PvdA Diemen 4 oktober 2017 in de Omval 

  

Aanwezig:                                           17 leden (presentielijst aanwezig). 

Voorzitter:                                           Jeroen Slot. 

Verslag:                                               Jaap van Loenen. 

Afwezig met bericht                           mw. Bos. 

  

Agenda: 

1.       Opening en mededelingen.  

2.       Vaststelling agenda 

3.        Verslag vergadering 26 juni 2017 

4.        Vaststelling profielschets van de toekomstige gemeenteraadsfractie.  

5.        Verslag van de fractie.  

6.        Wat verder ter tafel komt.  

7.        Rondvraag en sluiting ca. 22.00 uur. 

  

Ad. 1    opening om 21.00 uur 

            Vooraf heeft de thema bijeenkomst verkeer, veiligheid, overlast en handhaving 

            plaats gevonden. 

            Afwezig met bericht mw. Bos. 

Ad 2.   Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

Ad 3.   Verslag vergadering 26 juni 2017 wordt zonder wijzigingen vast gesteld. 

Ad 4.   Profielschets toekomstige gemeenteraadsfractie. 

De Onafhankelijke Kandidaatstelling commissie heeft een concept voorstel gemaakt. 

Algemene indruk; Als basis kan er goed mee gewerkt worden. Er zit een competitie 

element in, de lat mag hoog gelegd worden, er wordt gewezen naar bijscholing en 



opleidingsmogelijkheid voor kandidaat raadsleden (schaperleergang), meer netwerken 

met andere gemeenten etc.  

De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie geeft aan dat in de komende weken 

gesprekken met de 11 kandidaten gevoerd zal worden. 

Het voorstel (zie de bijlage) wordt zonder wijzigingen aangenomen. 

Ad 5.  Het voormalige AVVL gebouw aan de Arent Krijtsstraat wordt binnenkort gesloopt. 

Er was wederom vertraging ontstaan omdat er voor de zoveelste keer asbest was 

aangetroffen. Het voorstel voor nieuwbouw met 11 verdiepingen op die plaats heeft 

veel protest opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in het terug trekken van het plan. De 

verwachting is dat binnen afzienbare tijd een aangepast plan dat significant afwijkt van 

het oorspronkelijke plan zal worden aangeboden. 

           De openstelling van de Nuonweg (Overdiemerweg) achter de Maxis staat weer op de 

agenda. Amsterdam heeft zich neergelegd bij de eisen van Diemen. Afhankelijk van 

de reacties van ondernemers uit IJburg en de gemeente Muiden zal de gemeenteraad 

van Diemen kunnen besluiten tot het open stellen van de weg van en naar IJburg en 

Diemen. De wethouder verwacht dat dit zeker nog ca. 2 jaar gaat duren. 

           De begroting 2018 is sluitend. Complimenten aan het college. 

           De komst van een hockeyclub in Diemen is met name door initiatief van Rob 

Verheuvel op de goede weg. 

Ad 6.  Er kwam verder niets op tafel 

Ad 7.  Geen vragen tijdens de rondvraag. 

           Sluiting 21.50 waarna de penningmeester een drankje aanbood in het café 

 


