
 

Een wandeling met Nico Portegijs 

door het centrum van het dorp, 

vergt veel tijd. Onderweg wordt de 

fractievoorzitter van de PvdA 

aangesproken door Diemenaren die 

iets aan hem kwijt willen of juist iets 

willen weten. Zijn vriendin is 

meestal minder blij met het 

oponthoud tijdens het winkelen. 

Maar Nico geniet van de contacten.  

 

 “Ook als het moeilijk is, vind ik het fijn 

om besluiten van de gemeenteraad uit 

te leggen. En natuurlijk vertel ik ook 

waarmee de PvdA-fractie niet gelukkig 

is. Want sommige dingen kunnen nog 

beter. Maar kijk eens rond hier. 

Diemen is prima onderhouden, de 

voorzieningen zijn optimaal. Wie naar 

Duivendrecht fietst ziet aan het verschil 

in onderhoud waar de grens loopt. Ons 

dorp is schoon, mooi en veilig. Onze 

straten en pleinen zijn als het ware de 

huiskamer van heel Diemen. De PvdA 

kan met trots terugkijken op de 

afgelopen tijd.”  

De openbare ruimte is onze 

huiskamer 

PvdA’ers in de politiek van Diemen zijn 

blij met de groei die het dorp 

momenteel doormaakt. Portegijs: “Het 

is belangrijk dat Diemen met nieuwe 

woningbouw een bijdrage levert aan de 

woningproductie in de regio. Voor 

Diemenaren betekent die groei dat er 

ook voor ons meer woningen komen. 

De groei van het aantal inwoners is 

goed voor alle voorzieningen. Van de 

bieb, horeca tot het winkelcentrum, 

profiteren we van de stijgende 

aantallen bezoekers. Met die groei 

nemen de jaarlijkse inkomsten van 

Diemen toe. Hiermee kunnen we onze 

straten pleinen en speelvoorzieningen 

mooier, schoner en prettiger maken. 

Bovendien is er ruimte om onze 

sportvoorzieningen te renoveren en uit 

te breiden. “En dat kunnen wij straks 

met 36.000 inwoners zelfstandig 

blijven doen.”  

 

Nico Portegijs, een raadslid met jaren 

ervaring in het bestuur, herinnert zich 

het begin van de financiële crisis. °We 

hebben toen bezuinigd op de 

organisatie, maar ook de lasten 

verhoogd. Hierdoor konden de 

voorzieningen wel van hoge kwaliteit 

blijven en konden we extra investeren 

in onze straten en pleinen. Ik kon dat 

wel uitleggen aan onze burgers. Je 

kreeg en krijgt  in Diemen waar voor je 

geld. 

Gelukkig kunnen we, dankzij de groei, 

de lasten goed in de hand houden. De 

rioolheffing is al jaren hetzelfde, de 

OZB stijgt alleen met de inflatie en de 

afvalstoffenheffing is de laatste jaren 

gedaald. Op ons initiatief hebben we 

voor 2018 de afvalstoffenheffing extra 

kunnen verlagen. Het gaat goed in 

Diemen en wij vinden dat de inwoners 

dat ook in hun portemonnee moeten 

kunnen zien. Diemen is geen dure 

gemeente meer en we klimmen op alle 

lijstjes over plezierig wonen.” 

Diemen blijft zelfstandig 

Met enige verbazing keek Nico naar de 

gebeurtenissen in buurgemeente 

Weesp, waar de gemeenteraad – 

gedomineerd door lokale partijen – er 

een rommeltje van maakte en de 

Provincie Weesp verplicht een fusie 

aan te gaan met een andere 

gemeente. “Dan merk je duidelijk 

welke voordelen het heeft dat je deel 

uitmaakt van een landelijke partij met 

sterke beginselen. Bij lokale lijsten 

moet je altijd maar afwachten of ze ook 

iets tegen armoede willen doen of voor 

sociale woningbouw stemmen. Van de 

PvdA weet je dat het ons streven is dat 

de sterkste schouders de zwaarste 

lasten dragen en dat we staan voor 

een stabiel en betrouwbaar bestuur. Zo 

kan Diemen zelfstandig blijven. 

Raadsleden en bestuurders van de 

PvdA hebben het voordeel dat we 

contacten met Kamerleden in Den 

Haag en de provincie hebben. 

Diemenaren die op ons stemmen, 

kiezen een Diemens raadslid met 

plannen voor ónze woonplaats, maar 

wel volgens sociaaldemocratische 

principes. Ik zal nooit vergeten dat ik 

door Joop den Uyl lid van de PvdA ben 

geworden.” 

De daadkracht spat er vanaf in 

Diemen, ziet Nico Portegijs tevreden. 

Diemen bouwt  De Sniep, HollandPark 

en de Campus Diemen Zuid wordt 

uitgebreid. Op De Sniep is een begin 

gemaakt met de bouw van honderd 

sociale huurwoningen. De misère van 

wachten voor de spoorbomen op de 

Ouddiemerlaan heeft haar langste tijd 

 

gehad, dankzij de komst van een 

onderdoorgang. De vaart zit er goed in, 

lacht de fractievoorzitter. 

Goede voorzieningen 

Van voorzieningen maakt de PvdA een 

belangrijk punt. “We kozen voor gratis 

openbaar vervoer voor ouderen met 

een laag inkomen. Natuurlijk heeft 

Diemen veel ouderen met een goed 

inkomen. Dat is fijn! Wie niet kan 

betalen moet niet in een isolement 

raken, vinden wij. Gratis met de tram 

reizen is dan een prima remedie, maar 

we moeten ook in buurtvoorzieningen 

investeren. Het doet mij altijd pijn als je 

ziet dat er collectieve armoede is en 

private rijkdom. Dan komt de PvdA in 

actie.” 

Met plezier citeert Nico uit een column 

van Jutta Chorus in NRC: ‘Als ik iets 

over links wil weten, ga ik liefst naar 

Diemen. Daar voert een zelfverzekerd 

stadsbestuur een onversneden rood 

programma uit.’ Het was een betoog 

over hoe progressieve partijen gewoon 

links besturen. Nico: “In dat relaas 

stond ook geschreven over de goede 

sociale voorzieningen die wij hebben. 

We zorgen dat de uitkeringen in orde 

zijn, er extra geld is voor kinderen die 

in armoede opgroeien. Ook de 

gezondheidsvoorzieningen, thuishulp 

en de jeugdzorg zijn goed op orde. 

Natuurlijk controleren we op misbruik. 

En dan hoor je van een vader die 

uitkeringsfraude pleegde. Natuurlijk 

moest hij gekort worden, maar we 

moeten er wél voor zorgen dat zijn 

zoontje kon blijven voetballen.” Het is 

typisch Nico dat zijn stem bij dit 

concrete voorbeeld even trilt. 

Meer goedkope woningen 

Bij een onderwerp dat de PvdA altijd 

boven aan alle lijstjes heeft staan – de 

sociale woningbouw – is Nico nog niet 

tevreden. “Daar moeten we nog steeds 

hard voor knokken. Als de grond geen 

eigendom van de gemeente is, kunnen 

we niets afdwingen. Kijk naar het 

project op de hoek van de Arent 

Krijtsstraat of het terrein van het 

vroegere postkantoor. De gemeente 

heeft er weinig invloed op wat daar 

door een particuliere grond-eigenaar 

gebouwd wordt. En Diemen had zelf 

onvoldoende geld om die gronden te 

kopen. Het is jammer dat de raad  

onlangs ons voorstel om 1 miljoen euro 

te reserveren voor goedkope woningen 

heeft weggestemd. 

HollandPark moest van een 

raadsmeerderheid – óók van ons - 

kostenneutraal gerealiseerd worden.  

 

Dat is onze wethouder Lex Scholten 

goed gelukt. Daardoor kunnen er in de 

volgende fase van HollandPark zo´n 

500 sociale huurwoningen worden 

gebouwd. Op ons voorstel praat de 

Raad in januari over het bijbouwen van 

in totaal 1.000 goedkope woningen. Ik 

zou daar graag nog 200 jongeren 

woningen aan toevoegen. Er zijn 

diverse kleine locaties in Diemen waar 

dat kan. Maar ook het terrein van 

Spoorzicht, vlakbij het station  

Centrum, biedt mogelijkheden. Maar 

een nieuwe bestemming voor dat 

groene gebied ligt gevoelig. Samen 

met de woning corporaties hebben we 

nog een flinke klus en daarom willen 

we dóór.” 

Goed financieel beheer is voor de 

PvdA belangrijk 

“Dat het nu goed gaat met Diemen 

hebben we vooral te danken aan ons 

financieel beheer. Het is niet je eigen 

geld dat je als raadslid uitgeeft. De 

PvdA wil zuinig zijn en verantwoording 

afleggen. Zorgen voor een fatsoenlijke 

dekking van je initiatieven. Er zijn ook 

partijen met schijnbaar leuke plannen, 

die niet weten hoe ze die moeten 

betalen. De PvdA zadelt Diemen niet 

met tekorten op.” 

Zelf ontmoet Nico in ons dorp weinig 

scepsis als het om de politiek gaat. Dat 

er in Nederland veel argwaan leeft, 

hoef je hem – politicoloog – niet te 

vertellen. “Als ik in de krant lees wat 

sommige bestuurders in Roermond of 

Brunssum uitspoken, snap ik dat wel. 

De PvdA kan dat het best tegengaan 

door open en bereikbaar te zijn voor de 

Diemenaren. Je laat je niet voorstaan 

op het feit dat je raadslid bent. Wel 

moet je altijd rekenschap afleggen.” 

“Bereikbaar ben ik altijd: in Diemense 

clubs, in de plaatselijke horeca en 

gewoon tijdens boodschappen doen. 

Dan kan ik uitleggen trots te zijn op wat 

we de laatste tijd bereikt hebben. Dat 

we die lijn willen doortrekken en straks 

nog steeds zelfstandig zijn. We hebben 

nog veel te doen, maar als ik hier 

rondkijk zie ik voldoende 

mogelijkheden om Diemen, voor 

iedereen, nog prettiger te maken.” 
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