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Voor ons ligt de programmabegroting 2021.
De opstellers hebben hun werk prima gedaan en leggen op vragen alles keurig uit over 
het hoe en waarom. (onze complimenten hiervoor)
De Diemense ambtenaren voeren de opdracht van het college wat omschreven is in het 
coalitieakkoord, netjes uit. Op wat slordigheidjes na door het vele knip- en plakwerk, is 
dit een programmabegroting waarbij er goed op de winkel gepast wordt.  

De vraag die aan ons als Onafhankelijke Partij Diemen gesteld kan worden is wat 
vinden jullie van het beleid achter deze programmabegroting?

In 2018 stonden wij hier met zes punten voor de programmabegroting van 2019. Even 
een terugblik waar het toen over ging:

 1) Onderwijs (een leven lang leren)
 2) Toeristenbelasting (afgerond)
 3) Afval (grondstoffen aanbod)
 4) Cultuur en kunst (bevrijdingsbeeld en pastorie)
 5) Woningnood (bouwen aan gemeentelijke randen)
 6) Motie en amendementen (geen)

De OnPD sloot het betoog toen af met:
Laten we niet het brave jongetje uit de regio zijn, maar gewoon volgroeid en 
eigenwijs. Diemen blijft zelfstandig. Diemen, eigenwijs en Leefbaar, los van 
Amsterdam.

In 2019 stonden wij hier met 4 punten voor 2020. 
Even een terugblik waar het toen over ging:
  7) Mens en natuur samenleven (niets mee gedaan)
  8) Meer aandacht voor goede initiatieven (nu Corona stop)
  9) Een mediator voor Diemen (niets mee gedaan)
 10) Erfpacht (afgerond)

De niet afgehandelde punten zijn blijven staan.
Zo zien we dat er over een aantal punten, van de OnPD, totaal niets te lezen is in de 
programmabegroting 2021. De starre houding van de coalitiepartijen geeft weinig 
ruimte voor verandering of bijstelling.

Bij de programmabegroting van 2020 maakten we onze nieuwe naam Onafhankelijke 
Partij Diemen bekend. Echter merken we, dat als het de politici uitkomt er claims 
gemaakt worden dat niet de OnPD maar zij de eerste waren met punten. 
Helaas, helaas voor deze politici. De OnPD is een voortzetting van LBD en de 
geschiedenis is niet uitwisbaar.
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Nu de begroting 2021

De Onafhankelijke Partij Diemen heeft vier nieuwe punten over deze begroting waar 
wij aandacht voor willen. Wij tellen met onze punten door en blijven de coalitie 
herinneren aan wat wij vinden.

 11) Open water en grachtenmanagement
 12) Sport in Diemen 
 13) Veiligheid 
 14) Uitvoering moties

Wat wil de Onafhankelijke Partij Diemen dan?

Helaas moeten we de belangrijke punten uit 2019 en 2020 herhalen, want onze visie 
hebben we bijgesteld of aangescherpt. Door dit te blijven herhalen blijft het misschien  
hangen bij de coalitiepartijen en het College.

 3)  Afval = Grondstoffenaanbod aan de Meerlanden
De quote van Angeline Kriekels, Algemeen Directeur van de Meerlanden is: 
“Samen sneller circulair” (Rijsenhout 8 mei 2020) 

In voorgaande algemene beschouwingen hebben we opmerkingen geplaatst bij onze 
afvalverwerker “de Meerlanden”. 
 Diemen heeft 20.427 aandelen in de Meerlanden Holding. Uit het jaarverslag van 
de Meerlanden over 2019 blijkt, dat het dividend per aandeel is gezakt naar € 4,83, in 
totaal moet er € 98.662,- dividend uitgekeerd zijn. Het netto bedrag van het dividend 
gaat naar de algemene middelen. De dividend opbrengsten worden minder voor 
Diemen. Als we meer service willen wordt het allemaal duurder. 
 Wanneer je de wethouder aanspreekt over de overvolle containers, schiet hij in de 
verdediging. Hij probeert te overtuigen dat met het nieuwe afvalplan alles beter moet 
gaan. De bewoners ruimen nu door Corona op en gooien veel meer weg. 
Het gedrag van de bewoners moet beter, niet overal het vuil buiten neerzetten. 

Recente foto’s van 
Illegale dumpingen
20 oktober 2020
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Hoe kunnen we dit gedrag verbeteren? 
Als de OnPD met ideeën komt om opvallende kaarten op grofvuil te plakken met 
de tekst dat het aangemeld is, of dat er uitgezocht wordt wie hier illegaal naast de 
containers grofvuil plaatst, horen we niets meer.
 Ons voorstel is dat bij aangemeld grofvuil, de 
aanbieder, een van de gemeente ontvangen kaart 
op het afval plakt. Als er geen kaart is geplakt dan 
wordt er door de Boa’s een meldingskaart op het 
vuil aangebracht (zie voorbeeld van de gemeente 
Amsterdam). Hiermee voorkomen we onnodige 
meldingen bij het KKC.
 Als de bewoners meer moeten gaan betalen 
dan ook meer service van de Meerlanden. Meer 
aandacht voor GFT en papier containers want die 
zitten vaak propvol.
 Wellicht is een andere afvalverwerker beter 
voor Diemen. Want “Samen sneller circulair” 
wordt voorlopig niet waargemaakt.

Ter illustratie een A4 
plakkaart van 

Gem. Amsterdam

 7a) Mens en natuur samenleven
Rondom Tiny Houses is het weer stil in de raad. Het leeft niet bij het College, er wordt 
alleen maar gedacht aan grote bouwprojecten waar geld aan te verdienen is.
De OnPD ziet mogelijkheden om mens en natuur samen te laten leven in de vorm 
van Tiny Houses. En hiermee kan er weer een druppel op de gloeiende plaat van de 
huizenmarkt voor wat verkoeling zorgen. 
 Wat we als Onafhankelijke Partij Diemen willen, is geld vrijmaken om de 
mogelijkheden te onderzoeken of en waar Tiny Houses in Diemen mogelijk zijn.
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Op Park Spoorzicht is voldoende ruimte om sociale huurwoningen te bouwen. 
De ruimte op Park Spoorzicht is zo groot dat de zoeklokatie Buitenlust er wel twee keer in past.

 7b) Mens en natuur samenleven
Park Spoorzicht is een heilige enclave voor GroenLinks, maar laat mens en natuur 
samen leven. Aan de noordkant van Spoorzicht kunnen sociale woningen gebouwd 
worden. Niet het hele park hoeft hiervoor opgeofferd te worden. Zelfs het plan naar 

verdicht (dicht) 
bouwen en 
zoeken naar 
postzegellokaties 
zoals Buitenlust 
kan dan van 
de baan. Stop 
met het zinloos 
geld uitgeven 
en plannen 
doordrammen als 
bewoners het niet 
willen.

 11) Open water en grachtenmanagement
Door de aanleg van Holland Park heeft de gemeente Diemen nu ook grachten.
In de begroting is er geen rekening gehouden met het schoonhouden en doorspoelen 
van de grachten. Dit openwater zal vervuilen en wat gaat de gemeente eraan doen? 
 Bij de realisatie van de Plantage de Sniep, aan de kant van de Weespertrekvaart zijn 
zonneweides en mooie kades aangelegd, waar je in de vaart kan zwemmen. Zo wordt 
op verschillende plaatsen in Diemen het zwemmen in open water gefaciliteerd.
Er zijn geen metingen van de waterkwaliteit en geen afspraken voor het schoonhouden 
van de grachten. Hiervoor dient de Onafhankelijke Partij Diemen een motie in.

 12) Sport in Diemen 
Door de snelle groei van het inwonersaantal in Diemen neemt de vraag naar 
sportfaciliteiten toe. Sportclubs groeien en het aantal individuele sporters die niet in 
clubverband of bij een commerciële instelling sport beoefenen, neemt ook toe.
Deze groep van individuele sporters behoeft net zoveel aandacht als de andere sporters.
 De Onafhankelijke Partij Diemen ziet in de begroting geen geld wat beschikbaar 
is om deze vergeten groep te faciliteren. Hierbij denken wij aan uitbreiding van het 
project “Join the Pipe” door het plaatsen van watertappunten op strategische plaatsen in 
Diemen. Ons verzoek aan de gemeente is: begin op meerdere punten waar individuele 
sporters komen met het plaatsen van een watertappunt.
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 13) Veiligheid
Onder het kopje veiligheid missen we de verkeersveiligheid. Hoort verkeersveiligheid 
niet tot onze veiligheid? Uiteraard is de veiligheid in Diemen-Zuid een aandachtspunt.
De bedrijven betalen mee aan de bewaking. Het gebied wordt uitgebreid met de 2e fase 
van Holland Park en het College is bezig bedrijven te bewegen te vertrekken. 
Bij navraag zijn dit ook bedrijven die bijdragen aan de veiligheid. In de begroting 
gaat het College uit van continuering van de doorbelasting aan bedrijven. Het is 

echter onzeker om tot 2024, € 35.000,- als 
bijdragen van de bedrijven op te nemen. 
 De veiligheid in de omgeving van het 
station Diemen Zuid blijft een speerpunt wat 
Leefbaar Diemen en nu de Onafhankelijke 
Partij Diemen ooit voor elkaar heeft 
gekregen.

 14) Uitvoering moties
Dat Diemen niet uitblinkt in participatie projecten kunnen we niet ontkennen.
Moties worden niet altijd goed gehonoreerd door het College. De reden waarom 
er geen gevolg gegeven wordt aan een motie wordt ook niet altijd helder 
gecommuniceerd. Zo is er een motie aangenomen over “Power Saver Game Diemen”, 
Er wordt een voorstel tot afdoening van de motie gedaan. Maar is het voorstel ooit in 
stemming gebracht aan de raad? Het voorstel ligt alleen ter inzage in iBabs. 
 Ondertussen staat in de begroting wel bij ruimtelijke ontwikkeling van alles, wat 
vooral slaat op interne processen. Wanneer gaat u de bewoners betrekken in het 

zuinig omgaan met energie? Omdat de prijs van de 
offerte die het College te hoog vindt in relatie tot wat 
zij ermee kunnen bereiken, wordt het doorgeschoven 
naar 2021/22. De Kost gaat voor de Baat uit. Een cheque 
van de Rijksoverheid voor de bewoners van Diemen is 
wel leuk. Met een worst van € 70,00 voor je neus moet 

je wel geld hebben om te investeren. Bezuinigen op energieverbruik zonder kosten te 
maken, geeft direct een rendement voor de bewoners. 
 Voor de Onafhankelijke Partij Diemen is het onbegrijpelijk dat deze motie niet ten 
uitvoer wordt gebracht omdat het nu meer geld kost dan dat het nu opbrengt.

We zien bij meerdere moties in iBabs geen informatie van het College hoe er opvolging 
is gegeven aan een motie. Wellicht is er onder de noemer “Samen besturen” een 
paragraaf op te nemen waarin de effecten van moties tot uitdrukking komen. 

Aldus de Onafhankelijke Partij Diemen 29-10-2020
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