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Een prettige gemeente, goed voor alle Diemenaren
Diemen is een fijne gemeente om te leven en te ondernemen. Een prettige gemeente ontstaat niet vanzelf. Actieve,
betrokken bewoners en een stevig gemeentebestuur zijn nodig. De PvdA zorgt met sterke Diemense leden, raadsleden en
wethouder voor dat stevige bestuur met kennis van Diemen en de Diemense inwoners. De PvdA werkt aan een prettige plek
voor iedereen.
Met de PvdA in het Diemense gemeentebestuur is veel bereikt; de openbare ruimte wordt steeds mooier, de veiligheid is
verbeterd, er zijn veel nieuwe speelplekken, de studentencampus DiemenZuid is gerealiseerd, in HollandPark wordt stevig
gebouwd en De Sniep wordt een prachtige woonwijk,
De nieuwe taken op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, AWBZ en jeugdzorg zijn goed opgepakt. Het
armoedebeleid is verder uitgebreid. Wij willen dit goede niveau de komende jaren handhaven.
Minstens zo belangrijk is dat de gemeente financiën, ondanks de crisis, prima op orde zijn gebracht. Dat betekent dat er nu in
zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting ruimte is om extra impulsen te geven aan de Diemense
samenleving. De PvdA wil verder, want er is nog veel te doen. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners en
Diemense organisaties een prettige plek voor iedereen te realiseren.
Dat veel mensen elkaar kennen en ontmoeten is de kracht van Diemen. De vele bloeiende verenigingen en goede
accommodaties voor verenigingen en organisaties dragen hiertoe bij. Ook evenementen als het Diemer Festijn, Het
Loswalfestival, de Kinderzomerspelen en buurtfeesten zorgen voor die ontmoeting. Voor de PvdA-Diemen zijn de straten en
pleinen de huiskamer van de gemeenschap. Wij vinden dat belangrijk voor ontmoeting en een sterke veilige gemeenschap.
Naast de huidige budgetten wil de PvdA de komende jaren €200.00 extra uittrekken voor het groen. Ook het huis van de
buurt draagt bij aan het elkaar kennen en ontmoeten. In de komende periode willen wij € 400.000 extra voor de ontwikkeling
van het huis van de buurt. In Diemen zijn weinig activiteiten voor jongeren. De PvdA wil de komende periode € 100.000 extra
voor activiteiten voor en door jongeren van 12 tot 18.
De PvdA heeft veel aandacht voor medeburgers die hulp en ondersteuning nodig hebben. In de afgelopen raadsperiode zijn
veel voorzieningen verbeterd. De PvdA wil graag verder werken aan betaalbaar wonen, onderwijs, goede
ouderenvoorzieningen, gezondheidszorg, een menswaardige inkomensvoorziening voor de medeburgers die niet in hun
eigen inkomen kunnen voorzien. De PvdA wil de volgende periode € 800.000 euro extra besteden om de kansen op de
arbeidsmarkt voor langdurig werklozen te verbeteren.
De PvdA wil de komende jaren € 1.500.000 extra besteden aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert de toepassing van
schone energie als warmtepompen, warmtenetten, warmte koude opslag, zonneboilers en zonnecollectoren en de isolatie
van woningen. Samen met de extra gelden van het Rijk kunnen we hier enorme stappen zetten. Afvalscheiding moet actiever
gestimuleerd worden. Aardgasloos en energieneutraal wordt zo snel mogelijk standaard bij de nieuwbouw.
De laatste jaren zijn vooral koopwoningen en middeldure huurwoningen gebouwd. De PvdA wil samen met de
woningcorporaties 1.200 goedkopere huurwoningen bouwen. De corporaties kunnen en willen nu investeren, en de
gemeente kan goedkoop grond ter beschikking stellen. Daarbij geven we extra aandacht voor ouderen, gehandicapten en
jongeren, daar trekken we een bedrag van € 1.200.000 voor uit. Ook in de komende periode willen wij dat de corporaties
geen sociale huurwoningen verkopen.
In de investeringsbegroting reserveren we gelden voor de bouw van een extra sporthal, de renovatie van het Duranzwembad, de bouw van een middelbare school, een basisschool bij HollandPark en accommodatie voor een Diemense
hockeyclub.
Een gemeentebestuur dat Diemen tot een plek maakt waar het prettig wonen is voor iedereen. Daar maakt de PvdA zich
sterk voor en met uw steun kunnen we dat waarmaken. Hoe we dat willen doen en wat onze speerpunten zijn, leest u in ons
verkiezingsprogramma. www.diemen.pvda.nl
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DIEMEN, EEN PLEK OM TE WONEN
Over wonen en ruimtelijke ontwikkeling
De PvdA wil dat in Diemen mensen met verschillende inkomens kunnen wonen. Wij staan voor een goede mix tussen huuren koopwoningen en tussen dure en goedkope woningen. De laatste jaren zijn vooral koopwoningen en middeldure
huurwoningen gebouwd. De PvdA wil samen met de woningcorporaties 1.200 sociale huurwoningen bouwen. De huidige
afspraak met corporaties om geen woningen te verkopen of te liberaliseren willen wij handhaven.
Extra inspanningen zijn nodig om ouderen en lichamelijk gehandicapten goed te laten wonen. Waar nodig worden de
woningen aangepast. De PvdA vindt het voor de hand liggend dat de huisvestingsmogelijkheden van deze groep met name
rondom voorzieningen als winkels worden verbeterd.
Voor starters is het een groot probleem om in Diemen geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. In de nieuwbouw
willen wij extra aandacht voor deze groepen. Dankzij de inzet van de PvdA- Diemen wordt al enige tijd 15 % van de
vrijkomende goedkopere woningen exclusief aan Diemense starters verhuurd en is er een koopstimuleringsregeling voor
starters. Uiteraard willen wij dat in de komende periode volhouden. Van de vrijkomende sociale huurwoningen wil de PvdA
25 % reserveren voor Diemenaren.
Er is de laatste jaren een actief beleid ontwikkeld om clandestiene bewoning van betaalbare huurwoningen tegen te gaan. In
de komende periode willen we de negatieve effecten van Airbnb, onderhuur en overbewoning bestrijden. De
woonruimteverordening moet hiervoor worden aangepast
Straten en pleinen, de huiskamers van Diemen
De straten en pleinen zijn de huiskamers van Diemen. Al enkele jaren
investeren
wij
extra
in
kwaliteit,
vormgeving
en
verblijfsmogelijkheden. De inwoners van Diemen moeten verzekerd
zijn van een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Dat
betekent dat het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden op orde
moet zijn. Het betekent ook dat het huishoudelijk afval en zwerfafval
tijdig worden opgehaald.
Speelgelegenheden horen ook bij de openbare huiskamers. De PvdA
wil in elke wijk goede en gevarieerde speelgelegenheden
Openbaar groen heeft een grote waarde voor de leefomgeving en
dient in de eerste plaats om het wonen in een stedelijke omgeving
aantrekkelijk te maken. De PvdA wil daarom blijven investeren in het
openbaar groen. PvdA wil aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit
van het water bij nieuwbouw en herinrichting. Waar mogelijk willen
wij natuurvriendelijke oevers waardoor de belevingswaarde van het
water wordt vergroot en de kwaliteit van het oppervlakte water
verbeterd. Het Diemerbos en de Diem zijn geweldige groengebieden.
De PvdA wil de recreatieve functie en de toegankelijkheid van deze
gebieden versterken. Onder meer speelweiden, sportmogelijkheden
en een speelvijver maken het verblijf in deze gebieden aantrekkelijk.
De PvdA Diemen is voorstander van een kleinschalig strandje bij de
Diem, natuur is niet alleen om naar te kijken, maar ook om er te
recreëren.
Diemen duurzaam
De PvdA wil dat voorzieningen voor windenergie worden gerealiseerd. Aandacht voor landschappelijke inpassing is hierbij
van groot belang. Ook de Diemense huishoudens kunnen een bijdrage leveren aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert
de toepassing van schone energie als warmtepompen, warmtenetten, warmte koude opslag, zonneboilers en
zonnecollectoren en de isolatie van woningen. De PvdA wil hierover ook afspraken maken met de woningverhuurders. De
PvdA wil “verloren ruimte”gebruiken om bewoners de mogelijkheid te geven collectieve zonnepaneelvelden aan te leggen.
We denken dan aan de spoordriehoek en de ruimte tussen de A1 en het goederenspoor. Afvalscheiding moet actiever
gestimuleerd worden. Aardgasloos wordt zo snel mogelijk standaard bij de nieuwbouw.
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De PvdA stimuleert het autodelen, naast het huidige aanbod van Greenwheels en Connectcar willen wij ook de elektrische
variant Car2Go in Diemen. Waar mogelijk komen er oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
De PvdA vindt dat de gemeente meer gebruik moet maken van voertuigen die elektrisch of met aardgas worden
aangedreven. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer en leerlingenvervoer is schoon rijden een doorslaggevend
beoordelingspunt. Bij alle inkopen van de gemeente wordt aandacht aan duurzaamheid gegeven.
Grote projecten
Op het ex-kantorengebied Bergwijkpark-noord vindt
een geweldige metamorfose plaats. Campus Diemen
zuid is volop in bedrijf en op HollandPark zijn al enkele
honderden woningen opgeleverd. Nog ruim 2.000
woningen zijn in aanbouw. Ons doel om er een
levendig woongebied van te maken ligt goed op koers.
Ondertussen wordt de volgende fase gestart. De
Campus wordt met nog ruim 600 units uitgebreid. In
HollandPark fase 2 worden nog 500 woningen en een
basisschool gebouwd. Van die 500 woningen wil de
PvdA dat er 200 in de sociale huur komen. In 2022 kan
de derde en laatste fase gestart worden. Ook hier vindt
de PvdA dat naast koopwoningen er zo’n 500 sociale
huurwoningen gerealiseerd moeten worden.
Op de Sniep zal in 2018 met de laatste bouwblokken
worden gestart. In die fase zullen ook 100 goedkopere
huurwoningen worden gerealiseerd.
Op het ex-kantorengebied Bergwijkpark-noord vindt een geweldige metamorfose plaats. Campus Diemen zuid is volop in
bedrijf en op HollandPark zijn al enkele honderden woningen opgeleverd. Nog ruim 2.000 woningen zijn in aanbouw. Ons
doel om er een levendig woongebied van te maken ligt goed op koers. Ondertussen wordt de volgende fase gestart. De
Campus wordt met nog ruim 600 units uitgebreid. In HollandPark fase 2 worden nog 500 woningen en een basisschool
gebouwd. Van die 500 woningen wil de PvdA dat er 200 in de sociale huur komen. In 2022 kan de derde en laatste fase
gestart worden. Ook hier vindt de PvdA dat naast koopwoningen er zo’n 500 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten
worden. Op de Sniep zal in 2018 met de laatste bouwblokken worden gestart. In die fase zullen ook 100 goedkopere
huurwoningen worden gerealiseerd.
Het gebied Spoorzicht (voormalige sportterrein) is in de loop van de tijd “groen” geworden. Toch is de PvdA-Diemen
voorstander van bebouwing van het gebied, als het voor de gemeente rendabel en met maatschappelijk nut is. De PvdA wil
een deel van het terrein gebruiken voor sociale woningbouw.
Door de groei ontstaat er op termijn een gebrek aan ruimte voor doorontwikkeling van wonen, sport en voorzieningen. De
PvdA wil daarom onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van o.a. de spoordriehoek en de ruimte tussen het
bedrijventerrein de Sniep en het Diemerbos.
In 2020 start de bouw van de spooronderdoorgang bij station Diemen. De PvdA wil dat, zodra het werk gereed is, de
omgeving van het station opnieuw wordt ingericht met voldoende groen, banken en fietsstalling.
Met de groei van HollandPark en de Campus zal het aantal fietsers, voetgangers en auto’s van en naar Diemen Centrum
toenemen. De huidige route via de Bovenrijkersloot is nu al te druk. Wij willen met de bewoners een plan maken voor een
nieuwe verkeersafwikkeling in Diemen Zuid: 30 km, veilige kruisingen, sociaal veilige fiets- en looproutes en betere benutting
van de Venserbrug.
De werkzaamheden aan de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg (de Oost West as) zijn gestart. De PvdA wil als vervolg op
dit werk de verkeersafwikkeling op de bruggen verbeteren.
Om de woonkwaliteit te versterken wil de PvdA-Diemen
 Extra middelen om in de woonbehoefte te kunnen voorzien van ouderen, gehandicapten en jongeren.
 1200 sociale huurwoningen bouwen
 Afspraken maken met woningcorporaties over het behoud van voldoende sociale huurwoningen
 Clandestiene bewoning bestrijden en Airbnb beperken
 25 % van de sociale huurwoningen toewijzen aan Diemenaren
 Gericht inwoners bij hun eigen leefomgeving betrekken.
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Extra investeringen in duurzaamheid
Een kleinschalig strandje bij de Diem.

VEILIG DIEMEN
Veiligheid is onmisbaar voor het welbevinden van mensen. De criminaliteitcijfers laten zien dat de laatste jaren de veiligheid
in Diemen is verbeterd, maar het moet nog beter. Het terugdringen van verschillende vormen van criminaliteit en overlast
vraagt om een aanpak waar gemeente, politie en ook het bedrijfsleven en betrokken inwoners nauw met elkaar
samenwerken. Daartoe zijn gezamenlijke afspraken nodig. Van de politie verwachten wij dat zij maatwerk verricht binnen de
gemeente Diemen. De wijkagenten moeten hier een actieve en zichtbare rol in vervullen. De PvdA wil dat HollandPark een
eigen wijkagent krijgt. Bijzondere aandacht blijft nodig voor jongeren die overlast veroorzaken of zich crimineel gedragen. De
gemeente heeft een expliciete taak om de overlast te beperken.
De buurtcoaches vervullen hierbij een belangrijke rol. Probleemjongeren moeten worden aangepakt. In samenwerking met
de politie en het openbaar ministerie worden specifieke trajecten aangeboden. Voorkomen is beter dan genezen !
Aantrekkelijke, goed ingerichte, schone, en onderhouden straten, pleinen, plantsoenen en kinderspeelplaatsen zijn niet
alleen mooi maar ook voor de veiligheidsbeleving van belang. Rommel op straat lokt slecht gedrag uit en een aantrekkelijke
woonomgeving stimuleert goed gedrag. Bovendien ergeren veel mensen zich aan vuil en rommel op straat. De PvdA zet zich
uitdrukkelijk in voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat betekent wat ons betreft niet alleen investeren in de kwaliteit
maar ook het strenger aanpakken van die mensen die er op straat een zooitje van maken. De gemeenteraad zal jaarlijks de
prioriteiten in opsporing en handhaving vaststellen. De PvdA vindt dat de mening van bewoners en buurtpanels hierbij
betrokken moet worden. De PvdA Diemen vindt dat de mogelijkheden voor lokale aansturing van de politie moeten worden
vergroot.
Verkeersveiligheid
Het verkeer is een van de grootste veiligheidsrisico’s en bron
van irritaties. Onveilig en overlastgevend verkeersgedrag
moet door de politie zichtbaar worden aangepakt.
Overlastgevende en lawaaimakende brommers en scooters
verdienen hierbij extra aandacht. De gemeente is verplicht
te zorgen voor het instellen van 30 km.-zones in de
woonwijken. De politie heeft hier een belangrijke
handhavingstaak.
Verkeersonveilige situaties moeten worden verbeterd,
vooral in de directe omgeving van de scholen. Ouders
worden gestimuleerd hun kinderen met de fiets of lopend
naar school te brengen. De spoorwegovergang in Diemen
Centrum wordt steeds drukker. Op aandringen van onze
wethouder, werd het derde goederenspoor eind 2013 door
Prorail afgesloten. De overgang is daarmee een stuk smaller.
Dat komt de veiligheid ten goede. In 2016 is met het Rijk,
Prorail en de vervoersregio afgesproken dat er een spooronderdoorgang komt. In 2022 komt er een eind aan de ergernis van
wachten en de soms gevaarlijke situatie. De PvdA wil dat het project afgemaakt wordt met een nieuwe, mooie en veilige
inrichting van de stationsomgeving.
Bestuurlijke handhaving
Handhaven van regelgeving is belangrijk voor het vertrouwen van burgers in hun gemeentebestuur. Burgers en bedrijven die
zich wel aan de regels houden, dienen niet gedupeerd te worden door een haperende handhaving. Naast de politie heeft de
gemeente een handhavende taak. De PvdA wil dat de gemeentelijke toezichthouders nog meer optreden tegen die bedrijven
en mensen die de gemeentelijke regels overtreden. Wat de PvdA betreft gaat het dan niet alleen om beboeten, maar zeker
ook om het verhalen van schade die wordt aangericht. De PvdA Diemen wil dat er door de Boa’s meer uren aan handhaving
op straat worden besteed, Dat kan door de administratieve taken van de handhavers te verminderen en efficiënter te maken.
Met de groei van Diemen moet ook het aantal handhavers toenemen.
Verkeer
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Wonen in Diemen is voor velen aantrekkelijk, maar er zijn ook een paar minpunten zoals de slechte luchtkwaliteit, het
omgevingslawaai (waaronder ook Schiphol) en de fileproblematiek. Daarom wil de PvdA bij de minister bepleiten dat er een
maximumsnelheid van 80 km. op de snelwegen in en om Diemen wordt ingevoerd.
In de spitsuren is er veel sluipverkeer in Diemen. Onder andere de Hartveldseweg/Muiderstraatweg, de wegen door het
centrum en de Bovenrijkersloot zijn hier gevoelig voor. Verkeersmaatregelen als drempels, 30 kilometer zones en stoplichten
moeten Diemen minder aantrekkelijk voor sluipverkeer maken.
Goede en veilige fietspaden en fietsenstallingen moeten ervoor zorgen dat de Diemense inwoners voor hun verplaatsingen in
en rondom Diemen steeds meer de fiets in plaats van de auto gaan gebruiken. De fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra,
stations en bus en tramhaltes zullen op dat groeiend fietsgebruik moeten worden afgestemd.
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor het terugdringen van het autoverkeer. De PvdA is tevreden met de huidige
verbindingen en frequenties van trein, tram en bus. Wij zijn voorstander van het doortrekken van tramlijn 9 via Zuid-Oost
naar station Diemen-Zuid. De PvdA is tegen het gebruik van de metro en tramwerkplaats als remise voor andere tramlijnen
dan lijn 9.
De PvdA stimuleert het autodelen, naast het huidige aanbod van Greenwheels en Connectcar willen wij ook de elektrische
variant Car2Go in Diemen.
Parkeren
Parkeeroverlast van forensen, bezoekers en inwoners van Amsterdam moet worden bestreden. Parkeerregulering blijft ook
in de toekomst noodzakelijk. Parkeerregulering heeft tot doel dat er voldoende parkeerplekken zijn voor bewoners, bedrijven
en hun bezoekers. De PvdA wil niet dat de gemeente winst maakt op parkeren. Daarom kiest de PvdA-Diemen zoveel
mogelijk voor blauwe zones met zo weinig mogelijk kosten voor de bewoners. Waar de parkeerdruk hoog is, zullen de blauwe
zones worden uitgebreid. De PvdA wil ook blauwe zones op de parkeerterreinen voor de winkelcentra Diemen Noord en
Kruidenhof. De PvdA wil uitbreiding van de blauwe zones ook mogelijk maken wanneer een meerderheid in een buurt voor
is. Betaald parkeren blijft beperkt tot de plekken rondom het winkelcentrum en kantoorlocaties. Deze betaalde plekken
zorgen ervoor dat mensen die een kort bezoek willen brengen aan het winkelcentrum en kantoren een plek dichtbij kunnen
vinden. Dat is goed voor de klanten maar ook voor de winkeliers en bedrijven.
Om de veiligheid te vergroten wil de PvdA-Diemen
 Jaarlijkse afspraken tussen politie en gemeente over doelen en samenwerking.
 Handhaving maximumsnelheid in 30 km.- gebieden.
 Maximum snelheid van 80 km. op de snelwegen invoeren.
 Betere verkeersveiligheid rond de scholen.
 Meer toezicht in de openbare ruimte.
 Veilige fietsroutes en meer fietsenstallingen.
 Geen winst op parkeren, Tarieven en vergunningen zijn dus slechts kostendekkend.

LEREND DIEMEN
Over onderwijs en kinderopvang
Goed onderwijs is voor iedereen de basis om later in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Scholen hebben betekenis voor
de buurt en de buurt heeft betekenis voor de school. Daarom moet worden bevorderd dat kinderen zo veel als mogelijk in
hun buurt naar school gaan. In HollandPark zal een nieuwe basisschool worden gebouwd. Zowel “voorschools” als
“naschools” dient er gelegenheid te zijn om extra invulling te geven aan uiteenlopende dingen als leesbevordering en
deelname aan het sportieve en culturele verenigingsleven. Daarbij is het zeer gewenst om de betrokkenheid van ouders te
versterken. Langs die lijnen moet de Brede School zich in Diemen ontwikkelen.
De PvdA is er groot voorstander van dat de komende jaren alle Diemense scholen zich verder ontwikkelen volgens het
concept van de Brede School. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Diemen gebruik maakt van de landelijke regeling
voor buurtsportcoaches. Deze functionarissen kunnen samen met scholen en organisaties zorgen dat cultuur, sport en
beweging onderdeel van de naschoolse opvang zijn.
Goede voorzieningen
Stimulerend en inspirerend onderwijs wordt makkelijker als de schoolgebouwen tip-top in orde zijn en voorzien zijn van de
noodzakelijke faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen. Aan de nieuwbouw van de scholen op de Sniep en HollandPark
stellen wij hoge eisen. De PvdA wil extra aandacht voor het binnenklimaat van de scholen. Extra investeringen in
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luchtbehandeling en klimaatbeheersing zijn noodzakelijk. De Openbare Bibliotheek zien wij als een basisvoorziening. Alle
inwoners moeten toegang kunnen hebben tot het aanbod van informatie, cultuur en educatie. De bibliotheek moet ook een
plek zijn waar kinderen rustig kunnen leren.

Het aantal kinderen in Diemen en in de regio neemt toe. Het aanbod van middelbaar onderwijs zal daarom moeten groeien.
De PvdA wil een middelbare school in Diemen. Dat moet dan wel een brede scholengemeenschap zijn, vanaf het nivo VMBO

Aandacht voor achterstand

Achterstandskinderen hebben extra steun
nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen die
zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het
buitenland. Huiswerkbegeleiding en projecten
als “school is cool” zijn daarom belangrijk.
Daarnaast zijn kleine klassen essentieel voor de
leerontwikkeling van de kinderen. Veel klassen
in het basisonderwijs zijn nog steeds te groot.
In
verkleining
moet
extra
worden
geïnvesteerd. De gemeente zorgt met goede
schoolgebouwen
dat
het
Diemense
basisonderwijs deze taken goed aankan

Aandacht voor de toekomst
Binnen het (basis)onderwijs behoort er naast de bestaande leervakken extra aandacht te komen voor het bevorderen van
sociale integratie. Opvoeding in “burgerschap” en het kennen van verschillende culturele achtergronden staan daarbij
centraal. Het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten is cruciaal voor de toekomst van kinderen. De Diemense
leerplichtambtenaren vervullen een actieve rol bij het bestrijden van schoolverzuim. Niet alleen voor de kinderen op de
Diemense basisscholen maar ook voor de kinderen in het middelbaar onderwijs. De samenwerking met de omliggende
gemeenten zal op dit punt beter moeten.
Aandacht voor volwassenen
Leren doe je je leven lang. Volwasseneneducatie is belangrijk. Nieuwkomers in Diemen zullen zo snel mogelijk onze taal
moeten leren. Maar ook allerlei cursussen voor ouderen zijn belangrijk om mensen bij de tijd te houden. De PvdA heeft
buitengewoon veel waardering voor de rol die de Diemense ouderenorganisaties hierbij vervullen. De PvdA wil dat de
gemeente zich actief inzet om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen.
Kinderopvang
Inmiddels zijn er in Diemen voldoende kinderdagverblijven. Ook de voor- en naschoolse opvang is verbeterd.
De PvdA wil dat de opvang van kinderen buiten de reguliere schooltijden goed kan worden uitgevoerd. Kinderen verdienen
goede begeleiding en opvang door mensen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. De PvdA vindt het van belang dat er
een ruim aanbod is van naschoolse activiteiten. De muziekschool en sportorganisaties kunnen in dit verband een belangrijke
rol spelen.
Om het onderwijs te verbeteren wil de PvdA-Diemen
 Versterken van de samenwerking tussen scholen, kinderopvang, sportverenigingen en de muziekschool.
 Vroegtijdig schoolverlaten tegengaan.
 Zorgdragen voor middelen die nodig zijn om volwassenen te laten deelnemen aan taalonderwijs en sociale
integratie.
 Goede klimaat- en luchtinstallatie in alle schoolgebouwen.

PvdA

Hart voor Diemen
7

verkiezingsprogramma 2018 -2022



Met behulp van de combifunctionarissen zorgen voor een goede samenwerking tussen scholen, naschools opvang
en de sportverenigingen.
Een middelbare school met een breed aanbod.

DIEMEN VOOR IEDEREEN
Over sport cultuur en welzijn
De PvdA-Diemen vindt dat een gemeenschap alleen goed kan functioneren als mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten.
De Diemense cultuur- en sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke rol.
Diemen kent een verheugend aantal goed functionerende verenigingen waarvan veel inwoners gebruikmaken. Het is
belangrijk dat verenigingen kunnen blijven beschikken over voldoende gebruiksruimten en accommodaties tegen een
redelijke prijs.
De gemeente moet naar vermogen hierin blijven voorzien. Van de leden en inwoners zelf verwachten wij hun inzet om de
verenigingen te laten functioneren. Dit blijkt soms moeilijk door een tekort aan vrijwilligers. Tevens hebben verenigingen te
maken met ingewikkelde regelgeving. De gemeente ondersteunt actief de Diemense verenigingen. Mensen en organisaties in
Diemen zetten zich vaak in voor projecten in de derde wereld. De PvdA vindt deze projecten belangrijk, ook omdat ze
bijdragen aan het bewustzijn over armoede in de wereld. De bestaande regelingen om het met deze acties opgehaalde geld
te verdubbelen, willen wij voortzetten.
Sociale samenhang voor jong en oud
De PvdA wil dat iedereen betrokken is bij de samenleving. Sociaal isolement moet worden tegengegaan. Dit geldt in het
bijzonder voor senioren. Gerichte activiteiten om dit te voorkomen, zoals het huisbezoek aan 75-plussers, en andere
activiteiten gericht op ouderen willen wij ondersteunen. Als gevolg van het Rijksbeleid zullen ouderen, ook de minder
zelfredzamen, langer zelfstandig blijven wonen. Dit vergt nog meer inspanningen om sociaal isolement onder ouderen te
voorkomen.
Het Huis van de Buurt in Diemen Zuid is hiervoor een
goed functionerend centrum, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en o.a. cursussen kunnen volgen.
In Diemen Noord is daar een start mee gemaakt. De
PvdA wil ook in Diemen Centrum een Huis van de
Buurt. Overigens richt Het Huis van de Buurt zich niet
alleen op ouderen en is iedereen daar welkom. De
PvdA wil daar extra geld voor uittrekken. Ook het
gratis openbaar vervoer voor ouderen met een
minimum inkomen levert een bijdrage aan het
voorkomen van sociaal isolement. De Diemense
ouderenorganisaties hebben een belangrijke rol bij
het welzijn van ouderen. De PvdA wil deze
organisaties actief betrekken bij de verdere
ontwikkeling van het welzijnsbeleid voor senioren.
Ook op straat moeten ouderen zich prettig kunnen
voelen. Dat betekent aandacht voor zitgelegenheden,
toegankelijkheid
voor
rollators,
rolstoelen,
scootmobielen
en
goed
toegankelijke
openbaarvervoer haltes. De PvdA is kritisch op het
functioneren van de service-taxi. Wij vinden dat dat
beter kan en moet.
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De PvdA-Diemen wil jaarlijks geld beschikbaar stellen aan jongeren die initiatieven nemen met een positief effect op de
jeugd. Ook willen wij initiatieven ondersteunen van inwoners die in buurten actief zijn om daar de leefbaarheid en de sociale
samenhang te bevorderen.
De moderne jeugd zoekt steeds meer een eigen weg. Een jongerencentrum past hierin niet meer. Goede sportvoorzieningen
en ontmoetingsruimten in de wijken zijn veel belangrijker voor de vrije tijd besteding van jongeren. Jongeren hebben ook het
recht op ruimte voor zichzelf, zonder dat zij anderen daardoor tot last zijn. De PvdA maakt zich dan ook sterk voor
voorzieningen voor de oudere jeugd en wil investeren in o.m. Cruijff-courts, trapveldjes en skatebanen en de
sportvoorzieningen. In de buurthuizen en de Omval moet plek zijn voor jongeren om zelf activiteiten te organiseren.
Sportvoorzieningen
Diemen mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal sportvoorzieningen. Tal van sporten kunnen worden bedreven in onze
twee sporthallen, de blaashal, het zwembad en op de sportvelden. Ook bieden de groene gebieden bij Diemen volop
gelegenheid voor recreatief gebruik. De PvdA is er van overtuigd dat de sportverenigingen een belangrijke rol spelen bij het
goed functioneren van de Diemense gemeenschap. De PvdA wil de sportorganisaties in onze gemeente stimuleren om nog
meer Diemenaren actief bij het sporten te betrekken. Waar nodig investeert de gemeente samen met de sportorganisaties in
uitbreiding en verbetering van sportvoorzieningen. Hockey is een snel groeiende sport, met als gevolg lange wachtlijsten bij
de verenigingen. De PvdA wil daarom dat er ook in Diemen een hockey club komt. De PvdA wil dat de komende jaren
geïnvesteerd wordt in een extra sporthal en de renovatie van het zwembad.
Cultuur
De PvdA vindt het belangrijk dat Diemen beschikt over eigen accommodaties voor kunst- en cultuuruitingen. Met De Omval
beschikken we over een prima gebouw, waar Stichting De Omval jaarlijks een aantrekkelijk programma kan uitvoeren. Ook
de inmiddels traditionele exposities in het gemeentehuis en de periodieke kunstroute Diemen zijn belangrijke elementen in
het cultuurbeleid. De PvdA wil, net zoals nu al bij sport bestaat, een overleg platform voor de Diemense culturele
organisaties. Dit platform heeft niet alleen tot doel de samenwerking te verbeteren, maar ook om de gemeente te adviseren
bij het cultuurbeleid.
De PvdA vindt het belangrijk dat de verenigingen tegen billijke tarieven ruimtes kunnen blijven huren in De Omval. De PvdA
wil dat er in de gemeente op meer plekken uitingen van beeldende kunst komen. Dat komt de aantrekkelijkheid van de
openbare ruimte in onze wijken ten goede.
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Historie
De PvdA-Diemen wil dat de geschiedschrijving over Diemen wordt voortgezet.
Historisch onderzoek, bijv. onder de grond, moet worden gestimuleerd. Met bovengrondse historische en/of karakteristieke
bebouwing dient zorgvuldig te worden omgegaan.

Over welzijn en gezondheid
Voor de PvdA staat centraal dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen, dat betekent dat belemmeringen
moeten worden opgeruimd en dat goede ondersteuning moet worden geleverd voor wie dat nodig heeft. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal regelingen op het brede terrein van zorg en welzijn. De PvdA is
voorstander van één aanspreekpunt, één loket zoals dat in de “Brede Hoed” is gerealiseerd. De komende periode moet dat
worden uitgebouwd en de regiefunctie van de gemeente worden versterkt. Het zorgaanbod voor de inwoners moet
optimaal vraaggericht en snel beschikbaar zijn. Hierbij houdt Diemen rekening met de financiële draagkracht. De PvdADiemen vindt het belangrijk dat méér kleinschalige zorgaanbieders in Diemen kunnen werken.
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol bij zorg en welzijn. Dat is vaak een zware belasting. De gemeente zal mantelzorgers
actief ondersteunen, met hulp, advies en soms het werk overnemen zodat de mantelzorger even tijd voor zich zelf heeft.
Gebleken is dat veel ouderen in woningen wonen zonder aanpassingen die voor hen wel nodig zijn. Het is belangrijk dat goed
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, zodat de bewoner op een goede manier binnenshuis kan blijven functioneren.
De PvdA vindt dat het Ouder Kind Centrum een belangrijke ondersteuning moet bieden aan alle ouders die advies willen op
het gebied van groei en opvoeding. Er zijn gezinnen waar grote problemen bestaan, vaak met diverse oorzaken
(multiproblem-gezinnen). In deze situatie moet extra gezinsbegeleiding worden geboden om ouders en kinderen weer op de
rails te krijgen.
Er is meer (preventieve) aandacht nodig voor de zogenaamde zorgmijders: mensen die te laat een beroep doen op hulp en
voorzieningen. Daar kan het netwerk van scholen, artsen en andere hulpverleners aan bijdragen. De gemeente zorgt voor
goede en vindbare voorlichting.
Culturele diversiteit en antidiscriminatie
De PvdA wil dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert. Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat zij door
de gemeente worden gesteund als zich problemen voordoen die te maken hebben met uitsluiting, bejegening en geweld op
grond van etniciteit, geloof, leeftijd, sekse of geaardheid.
Om het welzijn te verbeteren wil de PvdA-Diemen
 Participatie en integratie bevorderen, sociaal isolement tegengaan.
 Initiatieven van jongeren en wijkbewoners steunen.
 Uitbreiden van het “huis van de buurt”
 Samenwerking van de gemeente met verenigingen versterken en het actief steunen van de Diemense verenigingen.
 Vraaggericht en snel beschikbare hulp bieden, rekening houdend met de financiële draaglast van de
zorgbehoevende.
 Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren en ondersteunen.
 Een actief antidiscriminatiebeleid hanteren.
 Het oprichten van overleg platform voor cultuur.
 Accommodatie voor een Diemense hockeyclub
 Een extra sporthal en de renovatie van het Duran-zwembad.

WERK EN INKOMEN IN DIEMEN
Over werk en economie
In 2010 is de wet bundeling uitkeringen en inkomens voorziening gemeenten (BUIG) van kracht geworden
De gemeente heeft met de wet BUIG meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden op het gebied van arbeids participatie.
In de afgelopen raadsperiode heeft dat tot successen geleid en is het aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering sterk
verminderd. Meer inspanningen om mensen aan het werk te krijgen zijn nodig. Werk voor wie kan werken, een
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inkomensgarantie plus activering voor wie nog geen werk heeft. Het hebben van werk is wezenlijk voor het individuele
welzijn van mensen. Werk, ook vrijwilligerswerk, draagt bij aan het besef dat je belangrijk bent voor de samenleving en voor
elkaar. De PvdA kiest er voor om, als werk niet direct beschikbaar is, de kansen van mensen te verbeteren. Scholing en
werkervaring zijn hierbij essentieel. Met de Diemense werkgevers en organisaties zullen betere afspraken worden gemaakt
over de bekostiging van leer-, werk- en stageplaatsen, zodat meer mensen kans krijgen om aan de slag te komen. Ook moet
meer worden samengewerkt met de gemeenten in de regio. De PvdA kiest zoveel mogelijk voor maatwerk; dat is zeker in een
kleine gemeente mogelijk. Wel vragen wij van mensen die gebruik maken van de bijstand een actieve inzet om te
participeren in de samenleving.. Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, zal de gemeente daarbij helpen.
Ook is het belangrijk dat mensen zelf een bedrijfje kunnen beginnen. De PvdA wil deze ondernemers steunen met een
starterskrediet, microkredieten en steun bij het opzetten van een bedrijf en een aanvullende uitkering.
Armoedebeleid
Het inkomen van een forse groep inwoners is langdurig zo laag dat zij in de problemen komen, en in een sociaal isolement
raken, met schulden en soms ontruiming van een woning tot gevolg. De voedselbank, woningcorporaties en maatschappelijk
werk kunnen de gemeente helpen dit tijdig te signaleren. De PvdA streeft naar uiterst korte wachttermijnen voor
schuldhulpverlening.
Binnen de mogelijkheden van de wet BUIG kiest de PvdA voor een robuust stelsel van ondersteuning. Ook hier is maatwerk
belangrijk. Het bestaande beleid met schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en budgetcursussen zal worden voortgezet. De
afgelopen jaren is het armoedebeleid verruimd. De PvdA had en heeft hierbij de grootste aandacht voor kinderen die in
armoede opgroeien. De PvdA blijft investeren in hun participatie in onderwijs en sport. De faciliteiten die we hiervoor
hebben gemaakt zoals bijdragen in een pc voor brugklassers, contributie voor verenigingen en sportkleding willen wij zonder
meer handhaven. De stadspas moet beschikbaar blijven voor mensen met een minimuminkomen.
De PvdA wil de mogelijkheid voor de minimuminkomens om deel te nemen aan een collectieve ziekteverzekering handhaven.
Het verzekeren van het eigen risico vormt wat de PvdA betreft hierbij een onlosmakelijk onderdeel.
Ondernemen
Het is van groot belang dat Diemen de ruimte biedt aan ondernemers. De Diemense ondernemers zijn tevreden met het
vestigingsklimaat in Diemen en de goede en adequate contacten met het gemeentebestuur. De PvdA wil in de komende
periode blijven investeren in het ondernemersklimaat. Economische bedrijvigheid is een belangrijke motor, ook voor de
werkgelegenheid van Diemenaren. De gemeente moet hierbij voorrang geven aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen: gemeente en bedrijven kunnen meer samenwerken. De bestaande bedrijvenparken en industrieterreinen
moeten aantrekkelijk blijven voor vestiging. Van zowel bedrijven als van de gemeente mag daarbij worden verwacht dat zij
hierin investeren.
Voor werk en inkomen in Diemen wil de PvdA-Diemen
 Een inventieve uitvoering van de wet BUIG, met extra positieve prikkels voor werkgevers en werkzoekenden.
Samenwerken met gemeenten in de regio.
 Een aanspreekpunt voor het bedrijfsleven om de vestiging van bedrijven te ondersteunen en de samenwerking te
verbeteren.
 Extra
 Schuldhulpverlening nog meer preventief inzetten.

DIENSTBAAR DIEMEN
Over bestuur, zelfstandigheid en dienstverlening
Met ruim 28.000 inwoners is Diemen een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de
beperkte schaal kan samenwerking binnen de gemeente beter verlopen en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed
op de hoogte van de problemen en de mogelijkheden. De PvdA legt daarom de lat voor dienstverlening hoog. De gemeente
Diemen moet en kan op dit gebied uitmuntend zijn en bedrijven en inwoners ook helpen hun vragen en problemen op te
lossen.
Inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen moeten door de gemeente vlot, professioneel en deskundig tegemoet
worden getreden. Maatstaf is de tevredenheid van de burger over de geboden dienstverlening. Die tevredenheid moet
periodiek worden getoetst. De website www.waarstaatjegemeente.nl is hierbij een goed hulpmiddel.

PvdA

Hart voor Diemen
11

verkiezingsprogramma 2018 -2022
Samenwerken in de regio
De PvdA-Diemen gelooft in de kracht van een kleine gemeente en wil dat Diemen zelfstandig blijft. Samenwerking met
omliggende gemeenten is voor Diemen wel essentieel. Daarbij gaat het niet alleen om de belangen van Diemen veilig te
stellen, maar Diemen draagt ook medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de regio. Diemen kan en moet
meer gebruikmaken van de deskundigheid en voorzieningen elders en initiatieven nemen om taken samen met andere
gemeenten op te pakken. Op economisch en sociaal terrein is met samenwerking veel winst te behalen, niet alleen in
financiële zin, maar zeer zeker in de kwaliteit van de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Dit is belangrijker nu de
gemeente meer taken en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van zorg, welzijn, werk en sociale zekerheid.
Relatie met de inwoners
De gemeente moet zich meer vraaggericht, flexibel en dienstbaar opstellen, maar dit kan niet zonder een brede en actieve
betrokkenheid van de inwoners zelf. De PvdA wil de gezamenlijke verantwoordelijkheid verder stimuleren door de inwoners
van wijken meer zeggenschap te geven over de inrichting en onderhoud van de eigen woonomgeving. Dat is de afgelopen
jaren versterkt, maar het kan nog beter. Daarbij realiseren wij ons dat de bewoners soms ook tegengestelde belangen en
opvattingen hebben. Het is aan de gemeenteraad om die belangen af te wegen en besluiten te nemen. De inwoners van
Diemen zijn ook de ogen en oren van de gemeente. De telefonische servicelijn openbare ruimte is er voor het melden van
gebreken en overlast in de openbare ruimte. Inwoners kunnen met het melden hiervan bijdragen aan de leefbaarheid. De
afhandeling van die klachten loopt goed. De PvdA wil dat nog meer inwoners de servicelijn kennen. Om het melden van
klachten te stimuleren wil de PvdA dat bellers op de hoogte worden gesteld over de afhandeling van hun meldingen.
Dienstverlening en informatie
De gemeente heeft een eigen en bijzondere verantwoordelijkheid om haar inwoners te voorzien van informatie en het in
standhouden van een goede dienstverlening, ook al wordt deze uitgevoerd door andere organisaties.
De gemeentelijke website speelt in de communicatie en dienstverlening een belangrijke rol. In de afgelopen periode is de
website verbeterd en er is meer informatie toegevoegd. Ook kunnen steeds meer gemeentelijke diensten via de website
worden afgenomen. In de komende periode wil de PvdA de informatie en dienstverlening via internet verder verbeteren en
uitbreiden. Daarnaast blijven de wekelijkse advertenties in het Diemer Nieuws en het gemeentelijke informatieblad Diemen
Info belangrijke informatiebronnen, zeker ook voor de groep die geen internet heeft.
Om de dienstbaarheid te vergroten wil de PvdA-Diemen
 Toegankelijke en objectieve informatie over het onderwijs, de veiligheid, de zorgvoorzieningen, de grote projecten
in de Gemeente en de financiële regelingen.
 Melders van klachten en overlast op de hoogte stellen van de afhandeling van hun melding.
 Bewoners beter betrekken bij de inrichting en veiligheid van hun wijk.
 De dienstverlening via internet verbeteren.

DIEMEN EN DE FINANCIEN
Over financiën en draagkracht
Met de PvdA in het bestuur zijn de gemeente-financiën, ondanks de crisis, prima op orde gebracht. Dat betekent dat er nu in
zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting niet alleen ruimte is om het huidige voorzieningen niveau te
handhaven, maar dat er ook mogelijkheden zijn extra impulsen te geven aan de Diemense samenleving.
Voor de PvdA staat centraal dat iedere inwoner gebruik kan
blijven maken van algemene voorzieningen. Dit geldt voor
het deelnemen aan sport en verenigingen. Dat gaat zeker op
voor het beroep op welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Dit kan betekenen dat voor mensen met een laag inkomen
vormen van een tegemoetkoming in kosten nodig zijn.
De PvdA vindt een goed voorzieningenniveau voor haar
inwoners erg belangrijk. We durven hiervoor een prijs te
vragen, maar dat doen we in het besef dat de huur- en
woonlasten in Diemen al hoog zijn. Een voortdurende
kosten-batenafweging is en blijft noodzakelijk.
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De inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente zorgvuldige beslissingen neemt over de uitvoering van
noodzakelijke taken en dat de rekening niet automatisch aan de inwoner wordt gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben
we de afvalstoffenheffing kunnen verlagen, is de hondenbelasting afgeschaft, zijn de rioollasten hetzelfde gebleven en is de
OZB alleen met de inflatie verhoogd. Voor de komende periode willen wij de lokale lasten voor inwoners en bedrijven op
hetzelfde niveau houden. Bouwprojecten als de Sniep en Bergwijkpark zorgen dat het inwonertal en daarmee de inkomsten
toenemen. Het is echter wel nodig dat in Diemen met een beperkte groei van de gemeentelijke organisatie meer bewoners
kunnen worden bediend. Doelmatiger en slimmer werken is nodig. De PvdA zet zich in voor deze efficiencyverbetering.

Waar mogelijk dient de gemeente andere inkomsten te verwerven. De PvdA denkt dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van
reclamemasten langs de hoofdwegen en meer sponsoring op evenementen en activiteiten.
In de komende periode trekken wij in de begroting extra geld uit voor goedkope woningen, duurzaamheid, groen, activiteiten
voor jongeren en ouderen
In de investeringsbegroting reserveren we gelden voor de bouw van een extra sporthal, de renovatie van het Duranzwembad, de bouw van een middelbare school, een basisschool bij HollandPark en accommodatie voor een Diemense
hockeyclub.
De PvdA kiest voor het versterken van de voorzieningen en een Diemense samenleving waar ontmoeten en verbinden
centraal staat. Kortom voor een prettig Diemen voor iedereen.

Tot Slot
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Op die dag bepaalt u welke partijen, raadsleden en
wethouders Diemen tot maart 2022 gaan besturen.
Dat zijn in ieder geval niet, Buma, Rutte, Segers of Pechthold, maar mensen die u dagelijks kunt tegenkomen bij het winkelen,
sporten, wandelen, of op de halte van het openbaar vervoer.
De PvdA Diemen is klaar voor een nieuwe bestuursperiode, met dit programma en met sterke Diemense leden, bestuurders
en raadsleden.

Wij rekenen op uw stem.

Een prettige plek voor iedereen
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