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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022_V3 

 

1.  Lokaal bestuur en digitalisering  

Een toegankelijk gemeentebestuur 

De Onafhankelijke Partij Diemen vindt dat het gemeentebestuur en de ambtenaren de 
inwoners van Diemen moeten dienen. Er zal een omslag moeten komen van een ambtelijke 
organisatie naar een organisatie in dienst van de inwoners. We willen een online prikbord en 
ideeënbus voor inwoners om de drempel voor contact met het gemeentebestuur te verlagen. 
Maar ook inloopspreekuren bij ambtenaren voor vragen van inwoners waarmee een 
persoonlijke aanpak mogelijk wordt gemaakt. 

 
Onze gedachtenpunten: 

- Klachtenafhandeling met name over afvaloverlast is niet in orde, diensten voor de inwoners 
kunnen beter. 

- De klager dient goed geïnformeerd te worden over zijn klacht. Zijn klacht dient niet zomaar 
in een zwart ambtelijk gat verdwijnen.  

- Communicatie over scholen, woningbouw, wegafzettingen, parkeren moet verbeterd 
worden 

- Voor blinden en slechtzienden laat de navigatie van de site van de gemeente 
(www.diemen.nl) te wensen over 

- Toegankelijke digitale dienstverlening voor alle inwonersgroepen 
- Het verantwoord met de gemeentelijke financiën omgaan met een aanvaardbare 

belastingdruk voor inwoners en ondernemers 
- Transparante en heldere regelgeving met een beleid dat daar op aansluit.  
- Regels, preventie, toezicht en handhaving moeten één samenhangend en praktisch geheel 

vormen.  
- Een balie waar inwoners die digitaal niet vaardig zijn altijd persoonlijk terecht kunnen voor 

informatie en alle gemeentelijke producten (rijbewijs, paspoort, vergunningen, e.d.)  
- Dienstverlening die dicht bij de bewoners staat  
- Multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen die ’s avonds anders gebruikt zouden 

kunnen worden dan overdag 
- Verbeteren van de communicatie over projecten (wegwerkzaamheden, renovaties en 

verbouwingen) die uitgevoerd worden 
- Luisteren naar inwoners en bedrijven die met alternatieve ideeën of oplossingen komen 
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Digitalisering 

Onze digitale dienstverlening moet voor alle inwoners geschikt gemaakt worden. Door digitalisering 
toegankelijker te maken wordt het voor onze inwoners gemakkelijker om met de gemeente te 
communiceren 

Wij zetten in op:  

- Vernieuwing van de gebruikersonvriendelijke site diemen.nl van de gemeente 
- Een digitale intranet brievenbus per straat en huisnummer.  
- Met een digitale brievenbus kunnen we de inwoners direct benaderen en andersom 
- De digitale brievenbus is alleen bedoeld voor communicatie tussen gemeente en inwoner 
- Inzetten van mail en social media als peilstok in onze gemeenschap, bijvoorbeeld door middel 

van een enquête over plannen die de gemeente wil uitvoeren 
- Goede stabiele digitale infrastructuur voor de inwoners en ondernemers 
- Bestrijden van cybercriminaliteit door het geven van voorlichting 

 

2.  Veiligheid  
De inwoners van Diemen moeten zich altijd veilig kunnen voelen in hun vertrouwde leefomgeving. 
Handhaving moet zichtbaar zijn. Denk aan politie, boa’s en straatcoaches. Preventie is een belangrijk 
deel van hun werk. Velden om actief in te handhaven zijn voor de Onafhankelijke Partij Diemen: 
intolerant gedrag, verkeer (aso gedrag) en afvaloverlast.  

Daarnaast vinden wij dat er aandacht moet zijn voor de aanpak van ondermijning. Denk in dit 
verband dat bij onder andere bij vrijkomende woningen of nieuwbouw die niet in criminele handen 
vallen (Aanpak Scheerlicht*). We moeten voorkomen dat inwoners sociaal gezien buiten de 
samenleving vallen. Deze kansarme mensen staan soms aan te grote verleidingen bloot. Denk hierbij 
aan een bijstandsmoeder die een kamer in haar flat laat gebruiken als weedkwekerij. 

Onze speerpunten zijn: 

- Voortzetting Aanpak Scheerlicht, Diemen breed 
- Handhaving op intolerant gedrag, verkeers- en milieuovertredingen. 
- Voorlichting voor bedrijven en inwoners over ondermijning. Criminelen maken voor illegale 

activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt 
het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af 

- Aandacht voor vrijkomende woningen en winkels zodat ze niet door criminelen worden 
gehuurd of gekocht 

- De horeca moet eerst zelf optreden tegen overmatig alcohol of drugsgebruik.  
- Voorlichting over cybercriminaliteit 
- Stalking en pesten via social media aandacht geven en daar tegen optreden  
- Voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties 
- Landelijk verbod op vuurwerk handhaven 
- Organiseren van een Diemens vuurwerkshow 

*Aanpak Scheerlicht: https://bit.ly/3nOOFW4 
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3.  Participatie & sociaal beleid  

Participatie 

Onder participatie verstaat de Onafhankelijke Partij Diemen dat inwoners van het begin af aan bij 
het gemeentebeleid betrekken. Wij hebben in de afgelopen vier jaar het participatieproces zien 
uitmonden in protest tegen de bouw in de Arent Krijtstraat, Buitenlust en Bergwijkpark. Dit had de 
gang naar de rechter als gevolg. Het participatieproces zoals die nu in Diemen is ingericht zou 
vernieuwd moet worden. 

Wij stellen ons voor dat: 

- Inwoners moeten meer betrokken worden bij besluitvorming en uitvoering van beleid 
(burgerparticipatie).  

- Het instellen van een Burgerberaad bij complexe vragen zoals plaatsing windmolens en 
zonnepanelen (Energietransitie, Regionale Energie Strategie) 

- Het concept ‘Right to Challenge’ promoten onder de inwoners. Dit is de mogelijkheid om een 
alternatief voorstel in te dienen voor een bestaand of uit te voeren plan van de gemeente 

- Eén aanspreekpunt binnen ons gemeentebestuur voor wijk-, gemeente- en 
belangenorganisaties, dus geen ‘van het kastje naar de muur’ aanpak 

- Hiervoor ambtenaren aanstellen die zich volledig kunnen richten op deze ene taak  
- Inwoners belonen voor onderhoud en schoonhouden van de eigen buurt  
- Het groepsgevoel bevorderen door het verenigingsleven te stimuleren door middel van 

subsidies 

 

Sociaal beleid 
De Onafhankelijke Partij Diemen is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen in onze 
samenleving. En als mensen hierbij achterblijven moeten zij geholpen worden. Het doel is dat onze 
inwoners uiteindelijk zelfredzaam moeten worden. Hiervoor is doeltreffende signalering en 
ondersteuning van sociaal kansarme groepen het idee. Wij willen kansarme groepen, kansrijk 
maken. 

Dit betekent: 

- Een integrale aanpak van hulpvragen, door één maatschappelijk werker per probleemgezin, 
waarbij we zowel kijken naar wat er nodig is én naar wat iemand zelf kan.  

- Er moet voorkomen worden dat kinderen opgroeien in armoede 
- Meedoen aan sport en cultuur aanmoedigen en mogelijk maken 
- De nieuwe bibliotheek als ontmoetingsplek voor educatie, voorkomen van laaggeletterdheid 

en inburgering 
- Samenwerken aan een inclusieve samenleving 
- Gelijke behandeling voor iedereen, aanpak racisme, bevorderen van gelijke kansen.  
- Inburgeringscursussen blijven faciliteren 
- Statushouders de kans geven op een baan om hun vak waarvoor zij in hun vaderland zijn 

opgeleid te laten uitvoeren (wetenschappers, (tand)artsen, vaklui, zorgmedewerkers, etc.) 
- Vlotte erkenning van diploma’s en certificaten van statushouders. 
- In gesprek gaan met belangenorganisaties om de beperkingen om mee te doen aan de 

samenleving op te heffen. (Moslims, Marokkaanse Moeders, Vluchtelingenorganisaties, etc…)  
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4.  Gezondheid & zorg, onderwijs en 
jeugdbeleid 

Gezondheid & zorg 
 

Zorg voor elkaar 

Voor de Onafhankelijke Partij Diemen geldt: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Hierom is de 
algemene gezondheid van ons dorp van belang. Daar werken wij aan door voldoende aanbod van 
sport en beweging in ons dorp mogelijk te maken. Echter een goede gezondheid begint ook bij een 
bewustzijn door goede voorlichting en preventie. Daarnaast staan we voor een goede kwaliteit van 
de gezondheidszorg in de gemeente. 

Gezondheidszorg is heel kostbaar en daar is Diemen niet op berekend. De juiste organisaties en 
menselijke capaciteit dient fors worden uitgebreid en toekomstbestendig worden gemaakt. We 
weten dat er meer moet worden ingezet op ouderenzorg en jeugdhulpverlening. Wij moeten aan 
het Rijk meer middelen vragen en zorgen dat het ook op de juiste plek komt. Denk ook aan het 
belonen van mensen die elkaar helpen, zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Door middel van 
mantelzorgondersteuning en vrijwilligersvergoedingen 

Hierbij denken wij aan:  

- Bij het renoveren van bestaande woningen moeten we rekening houden met 
levensloopbestendigheid om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen 

- Ouderen die alleen wonen in hun koophuis mogelijk maken om een huisgeno(o)ten te 
nemen, tegen de eenzaamheid en woningnood 

- Integrale hulpverlening aanbieden met één aanspreekpunt per gezin. 
- Het bijhouden van de kwaliteit van geleverde zorg. Denk hier aan 

klanttevredenheidsonderzoeken en een meldpunt.  
- Wachtlijsten in de jeugdzorg verkleinen  
- Bevorderen van gezond gedrag en mensen helpen door dit gedrag mogelijk te maken. 

Bijvoorbeeld geen nieuwe fastfoodketens meer in Diemen  
- Stimuleren van bewegen door middel van sport maar ook door het plaatsen van sport- en 

speltoestellen in de openbare ruimte 
- Inzetten van sportcoaches om buitensport te stimuleren 
- Duidelijke waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers  
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Onderwijs 
Goed en passend onderwijs is het fundament voor onze jongeren in Diemen. Er zijn nu een aantal 
mooie basisscholen in onze groeiende gemeente. De komst van een Bredeschool in Bergwijkpark is 
zeker welkom. Door de groei van ons dorp zal er ook behoefte aan een middelbare school in Diemen 
komen 

Onze partij wil school maken met: 

- Meewerken aan mogelijkheden voor experimenteel onderwijs in plaats van een dependance 
van het OSB, denk hierbij aan scholen met een nieuw onderwijsconcept. 

- Een stageloket voor scholen zoals InHolland 
- Aandacht voor mogelijkheden voor ‘permanente educatie’ in het volwassenonderwijs.  
- Laaggeletterdheid aanpakken in Diemen 

Jeugd  

Naast goed onderwijs, kinderopvang en ruimte om te spelen, moet de juiste ondersteuning voor 
jongeren voorhanden zijn. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. De kosten van jeugdzorg lopen 
helemaal uit de hand. En de aanpak van wachtlijsten en het afstemmen van vraag en aanbod eisen 
aandacht en de juiste sturing.  

Dit is concreet:  

- Betere voorzieningen en activiteiten (Een jeugdhonk De Verbinding op het van 
Markenplantsoen?) voor de zogenaamde ‘pre-pubers’. Deze groep wordt slecht bediend in 
Diemen en hangt maar wat rond op straat.  

- Inzetten op preventie in de jeugdzorg zodat er minder jongeren complexe of langdurige 
jeugdzorg nodig hebben  

- Vraag en aanbod in de jeugdzorg beter op elkaar afstemmen 
- Stimuleren en faciliteren van buitensport door jongeren, dit ook in het kader van het 

terugdringen van zwaarlijvigheid onder kinderen 
- Kinderopvang die gekoppeld is aan scholen stimuleren.  
- Bij het inrichten van de openbare ruimte uitdagende speelplekken creëren.  

 

5.  Economie, energietransitie, duurzaamheid, 
milieu en recreatie 

Economie als motor voor welzijn en welvaart 

De Onafhankelijke Partij Diemen vindt dat de gemeente zich moet inzetten op economische 
ontwikkeling. Het stimuleren van de lokale economie levert een goede bijdrage aan een positieve 
samenleving. De Onafhankelijke Partij Diemen streeft naar een balans tussen het welbevinden van 
mensen, gezondheid van mens en dier, respect voor natuur, behoud van een leefbare omgeving en 
voldoende verantwoorde economische welvaart. Het maken van duidelijke keuzes als zich hier 
problemen voordoen en het gesprek met onze inwoners aangaan.  
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Wij staan voor:  

- Supporten van een gezond ondernemersklimaat  
- Speciale aandacht voor startende bedrijven en ZZP’ers 
- Gunstige vestigingsvoorwaarden voor kleine en middelgrote ondernemers 
- Voorrang voor bedrijven die werkgelegenheid komen brengen  
- Focus op startups voor de (zakelijke) dienstverlening, gezondheidszorg en recreatie.  
- De gemeente moet zelf meer lokaal en regionaal inkopen 
- Regionale ondernemers uitnodigen bij aanbestedingen 

 

Werk en inkomen 

De Onafhankelijke Partij Diemen is zich ervan bewust dat werk meer is dan ‘inkomen’ verdienen. Het 
is voor velen ook een manier om mee te doen aan de samenleving. Ook voor mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Als dit niet lukt is steun nodig.  

Dit betekent voor ons:  

- Blijven investeren in de lokale economie van Diemen zodat er werk is voor inwoners 
- 110-115% boven de bijstandsnorm blijven hanteren als inkomensgrens voor het 

minimabeleid 
- Wij steunen initiatieven om het minimumloon te verhogen  
- Actief meehelpen bij schuldsanering 
- Een screening voor bewindvoerders invoeren om problemen met malafide bewindvoerders 

te voorkomen  
- De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen een tegenprestatie te leveren in 

de samenleving als dit de verbinding met de maatschappij bevordert 
- Bijverdienen mag zolang het stimuleert om te re-integreren 

 

De energietransitie is geen politiek vraagstuk 

De Onafhankelijke Partij Diemen is van mening dat het oplossen van het energievraagstuk niet alleen 
met zonne- en windenergie bereikt kan worden. Ons staat een ‘en-en’ aanpak voor waarbij wij alle 
andere energiebronnen niet willen uitsluiten. Wij denken hier aan de ontwikkeling van (groene) 
waterstofgas, vergassing van biomassa en nog verder te ontwikkelen veilige energiebronnen. Ook 
zijn wij voorstander van het onderzoeken van energieopslag in wijken en buurten met zogenaamde 
buurtbatterijen. 

Wij hebben al gezien dat het verstoken van hout in een biomassacentrale door de realiteit is 
ingehaald. Wij zijn van mening dat ook de energietransitie in de pas moet lopen van de 
technologische ontwikkelingen die nu in een versneld tempo plaatsvinden.  

De oplossing voor energietransitie is niet alleen een Diemens politiek vraagstuk 
Het is belangrijk dat op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt meegedacht aan oplossingen voor 
het energievraagstuk. Een vraagstuk dat ons de komende decennia gaat bezighouden. Wij zijn van 
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mening dat in regeercycli van vier jaar niet de juiste lange termijn beslissingen kunnen worden 
genomen. En zeker niet door leken op het gebied van energietechniek en innovatie. 

Om naar langlopende juiste oplossingen te zoeken zijn deskundigen nodig die niet door de politiek 
worden aangestuurd. De Onafhankelijke Partij Diemen is daarom een voorstander van het inzetten 
van onze ‘knappe koppen’ (TU Enschede, Delft, Eindhoven, etc…) die Nederland rijk is om ons de 
juiste beslissingen te doen nemen. Besluiten die niet gestuurd worden door een politieke 
overtuiging. Ook zijn wij van mening dat er een commissie contra expertise moet komen die de 
uitkomsten van de Regionale Energie Strategie nog eens goed bekijkt en, indien nodig, bindende 
adviezen mag geven 

Concreet betekent dit voor ons:  

- Burgerberaad voor de klimaatcrisis. Door de lage opkomst bij de Regionale Energie Strategie 
heeft dit vraagstuk een groter draagvlak nodig in onze gemeente 

- Wij willen alle bedrijven uitnodigen om zonnepanelen te plaatsen op de daken waar dat 
mogelijk is en daar ook subsidie of leningen aan te verlenen 

- Er is geen plek voor windturbines in onze uitontwikkelde gemeente 
- Wij hangen het ‘en-en principe’ aan en willen dat alle alternatieve energiebronnen 

onderzocht worden en als dat mogelijk is geïmplementeerd worden 
- De Power Saver Game* – een initiatief van onze partij in samenwerking met de Universiteit 

van Utrecht - in heel Diemen te organiseren om de inwoners spelenderwijs energie te laten 
besparen 

- Diemen streeft er naar om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat kunnen we alleen in kleine 
stappen en in nauwe samenwerking met onze inwoners en ondernemers bereiken 

- Het streven is dat in 2030 de gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn  
- Vanaf 2022 wordt er alleen energieneutraal en klimaatbestendig gebouwd in Diemen. 
- Het bijdragen aan een slim energienet om productie- en gebruikspieken te beheersen 
- In elektrische auto’s kunnen we tijdelijk stroom opslaan en als accu gebruiken als ze niet 

rijden 
- Groen gas opslaan in een buffer om tekorten te bestrijden in de toekomst 
- De inwoners profiteren mee van zonneparken, bijvoorbeeld door participatie met het 

project.  
- Onderzoeken of waterstof, warmte-koude opslag (geothermie) en elektriciteit te gebruiken 

als warmte opwekking voor huizen  
- Support voor nieuwe energietechnieken en het isoleren van woningen stimuleren. 
- In Diemen kunnen de inwoners tot een derde minder energiekosten maken 
- Stimuleer energiezuinigheid door de inwoners te belonen  
- Compensatie voor lage inkomens als zij hun huis moeten verduurzamen. 
- (Tijdelijke) compensatie voor stijgende energieprijzen  
- De compensaties moeten niet alleen van de gemeente komen maar ook van Rijkswege. Wij 

kunnen als kleine gemeente onmogelijk zo veel middelen verstrekken. 

 

Een afvalplan met een idee 

Zwerfvuil, overvolle containers die niet op tijd worden geleegd en ongedierte zijn het gevolg van een 
falend Diemens afvalbeleid. Het is een doorn in het oog van vele inwoners en het komt de 
leefbaarheid in wijken niet ten goede. Dat moet veranderen. De oplossing voor het afvalprobleem in 
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Diemen zit niet in het verstrekken van vier verschillende kliko’s (GFT, PMD, Papier en Restafval) aan 
de laagbouw. En zeker niet door het verwijderen van de GFT bakken bij de hoogbouw. 
 
De oplossing zit in het gezamenlijk aanpakken van het afvalprobleem, door de gemeente én door de 
inwoners. De gemeente moet beter luisteren naar de wensen en verwachtingen van de inwoners. 
Dat kan door eerst de wijken in te gaan om daarna een afvalplan te schrijven. 
 
Nu heeft de huidige wethouder een afvalplan geformuleerd alleen op basis van inzichten van de 
ambtenaren en het vuilverwerkingsbedrijf de Meerlanden (waar Diemen zelf ook aandeelhouder van 
is). Het afvalplan is opgesteld zonder enig overleg met de bewoners. 
 
Diemen moet van 200 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo in 2022. Dit is onhaalbaar met 
het huidige afvalplan. Halen we de 100 kilo niet dan moeten de inwoners meer afvalstoffenheffing 
betalen. En daar zijn wij geen voorstander van. 
 
De wethouder stelt de inwoners van Diemen voor een voldongen feit. Plus dat er nu vier 
verschillende vrachtwagens door de wijk rijden om plastic, papier, GFT en restafval op te halen. Is 
dat wel zo duurzaam? 
 
Het aantal verkeersbewegingen door de Meerlanden moet minder en dat kan door meer 
milieupleintjes aan te leggen met grote opvangcontainers. De veel te kleine GFT verzamelpunten 
ontlasten door in april en september tuinafvalkorven te plaatsten in de wijken voor het zomer- en 
winterklaar maken van de tuinen. 
 
Wij willen - als wij door uw stem in de coalitie komen – als lokale partij meebepalen wat voor onze 
inwoners de meest efficiënte en praktische oplossing is voor ons afvalprobleem.  
De problematiek vraagt om een vindingrijke oplossing. Zoals de Schillenboer 2.0.  
 
Wij gaan op de bres voor: 

-  
- Schillenboer* 2.0 – Wijkconciërge voor afval- en restgrondstoffen 

De Politie is er voor onze veiligheid. De Handhaving handhaaft de wet. En de Schillenboer 2.0 
is er voor de leefbaarheid. Vooral in de hoogbouw kunnen de bewoners goed geholpen 
worden met een Schillenboer 2.0.  

 
Wekelijks komt de Schillenboer 2.0 bij de bewoners langs om het GFT afval voor de deur op te halen 
in de flats. De bewoners krijgen een hygiënische goed afsluitbare GFT bak voor dit doel. De 
Schillenboer 2.0 legt de bewoners uit hoe zij met hun afval om moeten gaan. 
 
Naast GFT ziet de Schillenboer 2.0 er op toe dat afval in de juiste container komt door de bewoners 
te helpen. Ook chemisch afval en bakvet kan bij de schillenboer aangeboden worden.  
 
De Schillenboer 2.0 heeft om te helpen een aanhanger die men kan lenen om grofvuil samen met 
hem naar de stort te brengen. Tot zijn uitleengereedschap behoort ook een takken hakselaar die na 
uitleg aan tuinbezitter die gaan snoeien uitgeleend wordt. 
 
De bewoner wordt een nieuwe afvalgewoonte aangeleerd. Bovendien houdt de Schillenboer 2.0 een 
oogje in het zeil. Wat de leefbaarheid ten goede komt. 

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Schillenboer 
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Duurzaamheid en milieu  

De Onafhankelijke Partij Diemen wil voor nu, en voor in de toekomst een schone en gezonde 
omgeving om in te leven, wonen en werken. Samen met onze inwoners pakken we de problemen 
aan om een duurzamere maatschappij te verwezenlijken.  

De Onafhankelijke Partij Diemen doet dit door:  

- Diemen ligt niet gunstig wat luchtkwaliteit betreft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
snelwegen, Amsterdam Rijnkanaal en de (waarschijnlijke) komst van een biomassacentrale.  

- Wij moeten continu lucht- water- en bodemkwaliteit meten en als die te vervuilend zijn daar 
actie op ondernemen  

- Het in kaart brengen en monitoren van de kwaliteit van open water in Diemen om een 
zwemadvies uit te brengen. 

- Het stimuleren en helpen van bedrijven naar een duurzame en vitale bedrijfsvoering. 
(Daarom Duurzaam Diemen, Duurzaamheids Café) 

- De normen voor lucht-, water-, en bodemkwaliteit handhaven tot er wel aan normen wordt 
voldaan.  

- Door voorlichting het voor onze inwoners mogelijk te maken om duurzamer te leven 
- Denk hierbij aan het initiatief van de Universiteit van Utrecht (Promovendus Jan Dirk 

Fijnheer) en de Onafhankelijke Partij Diemen met de succesvolle pilot Power Saver Game 
Diemen 

- De aanpak van de Power Saver Game zou ook kunnen worden benut om onze inwoners afval 
te laten scheiden en laten zien dat het loont doordat de afvalstoffenheffing omlaag gaat 

- Verbod op glyfosaat (Roundup) op (pacht)gronden van de gemeente 
- Het verwijderen van Japans knoopkruid waar dat kan 
- Het ontwikkelen van een Duurzaamheidspel geinspireerd op de Power Saver Game 
- Ontwikkelen van een Duurzaamheids en Milieu app 

 

Recreatie en Toerisme  

Recreatie en toerisme zijn niet alleen van belang voor het welzijn van onze eigen inwoners, maar 
vormen ook steeds meer een motor voor de economie.  
Bevordering van recreatie en toerisme door het promoten van het recreëren op de Diemerplas en in 
het Diemerbos.  

Concreet is dit:  

- Het beter faciliteren van recreatie van bij Diemerplas, -bos en scheg door (ambulante) horeca 
en kiosken. Maar ook fiets- en bootjesverhuur. Of rondleidingen door Scouting Diemen in ons 
natuurgebied organiseren 

- Denk aan het Diemerbos, Diemerplas en Diemerscheg* als alternatief van recreatie van de 
overvolle parken en bossen rond en in Amsterdam 

- Het goed en onderhouden van wandel- en fietspaden die aansluiten op een groter netwerk 
- Het makkelijker kunnen organiseren van kleine kwalitatief hoogstaande evenementen 

* https://www.amsterdam.nl/projecten/diemerscheg/ 
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Landschap en Biodiversiteit 
 

Het landschap en de natuur om Diemen heen beschouwen wij als onze buiten-leefruimte waar je 
kan sporten, wandelen en recreëren. De Onafhankelijke Partij Diemen vindt deze ruimte belangrijk 
voor ons en onze bezoekers.  

Wat willen we doen voor onze inwoners:  

- Het behouden en verder ontwikkelen van de Diemense natuur  
- Wij hebben niets met kijkgroen. De natuur om ons heen moet beleefd worden. Denk hier bij 

aan pluktuinen, fruittuinen en klimbossen (Diemerbos, Diemerscheg) 
- Inwoners de kans geven om als medebeheerder van de groene ruimte op te treden  
- Inzetten op vergroten van de biodiversiteit door een actieve rol van de gemeente.  
- Het planten van verschillende soorten bomen langs wegen, het inzaaien van bermen met 

wilde bloemen 
- Buitenlust vergroenen en herprofileren 

 

6.  Openbare ruimte, bouwen & wonen, 
verkeer & parkeren  

Openbare ruimte  

De Onafhankelijke Partij Diemen wil een openbare ruimte die leefbaar, veilig, duurzaam en 
aantrekkelijk is. Onze openbare ruimte moet goed beheerd en onderhouden worden om goed 
gebruikt te kunnen worden en er van te kunnen genieten. De buitenruimte moet groen en vooral 
schoon zijn. We willen het zwerfafval aanpakken in alle wijken. Vooral in Holland Park waar het 
afvalprobleem alle perken te buiten gaat.  

Wij zetten ons in voor:  

- Het zwerfvuil met behulp van opsporing door de Milieupolitie laten beboeten: de vervuiler 
betaalt 

- De inwoners van de wijken helpen om zwerfvuil tegen te gaan door voorlichting en een 
kordate klachtenafwikkeling 

- Over zwerfafval betere afspraken maken met de Meerlanden 
- Een omgeving creëren die uitnodigt om te bewegen (spelen en trainen) 
- Beleefbaar groen om ontdekt en gebruikt te worden; zoals een tiny forest, pluktuin, fruitbos 

en speelbos  
- Inrichting openbare ruimte ‘senior, blinden en slechtzienden’ proof maken’ 
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Bouwen en wonen in balans 

Diemen was in 2020 relatief de snelst groeiende gemeente in Nederland. In 2015 woonden er ruim 
25.000 mensen in onze gemeente. In 2021 waren dat er meer dan 31.000. Grote 
nieuwbouwprojecten zoals Holland Park, Campus Diemen en Plantage de Sniep trokken 
voornamelijk gezinnen uit Amsterdam aan.  
 
In de afgelopen 4 jaar zijn er slechts 104 van de voorgenomen 1084 sociale woningen gebouwd door 
een woningbouwcoöperaties. Het aandeel particulier verhuurde woningen met een vrije sector huur 
ligt met 24% hoger dan gemiddeld, vergeleken met de omliggende gemeenten. 
 
Diemen heeft haar steen bijgedragen aan de woningnood in de regio. Nu moet er ook gewerkt 
worden aan het plaatsen van voorzieningen waar de nieuwe bewoners kunnen recreëren, sporten, 
wandelen en winkelen. Ook het tekort aan kinderopvang in de nieuwe wijken moet worden 
opgelost. Bouwen en wonen moeten meer in balans komen. 
 
De gemeente moet onder eigen beheer betaalbare woningen bouwen en alleen toewijzen aan 
woningzoekenden uit Diemen. Er is een enorm tekort aan sociale woningbouw en starterswoningen 
voor jongeren en jonge gezinnen. 
 
De gemeente moet de gelegenheid creëren voor ouderen en jongeren die in contact  komen om 
samen tot een woonoplossing te komen. Vaak wonen ouderen alleen in een koopwoning. Ouderen 
en jongeren die dit willen moeten voordeurdelers kunnen worden zonder dat wettelijke bepalingen 
hun in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van huursubsidie of het niet korten op de 
AOW. Een half leegstaande eengezinswoning helpt niemand. 
 
Iets meer dan 50% van de in de afgelopen vier jaar 120 nieuw gebouwde sociale woningen en de 
vele appartementen worden toegewezen aan Diemenaren.  
Wij zijn voorstander van het onder eigen beheer bouwen van woningen op grond waarvan de 
gemeente eigenaar is. Om na de bouw en het huisvesten van Diemense woningzoekenden het 
eigendom over te dragen aan een stichting, collectief of wijkcoöperatie. 

Wij gaan ons inzetten voor:  

- De gemeente Diemen moet zelf als projectontwikkelaar actief worden 
- Geen (hoog)bouw in uitontwikkelde wijken 
- Onderzoeken of in blinde vlekken of aan de rand van de gemeenten sociale woningen 

gebouwd kunnen worden 
- Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw, tenzij voor eigen familie (ontmoedigen 

beleggers)  
- Het realiseren van casco woningen die door starters zelf afgebouwd kunnen worden 
- Een bouwstop voor de komende vier jaar in uitontwikkelde wijken 
- Scheefwonen aanpakken op een creatieve manier door doorstroming te stimuleren 
- Verdeelsleutel woningbouw: 40% sociaal, 50% middelduur en 10% vrije sector 
- Wij zijn tegen stedelijke verdichting in uitontwikkelde wijken 
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Verkeer 

De gemeente Diemen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, dat wil zeggen dat er ook steeds 
meer vraag zal komen naar goede mobiliteit, verbinding en openbaar vervoer. Wij zijn voorstander 
van het doortrekken van tramlijn 19 naar het Diemerbos. Maar ook het verwezenlijken van veilige 
fietspaden voor forenzen en scholieren. Door wonen, werken, recreëren en sport wordt onze 
leefomgeving in Diemen aantrekkelijk en het aantal reisbewegingen verminderd.  

De Onafhankelijke Partij Diemen wil zich inzetten voor:  

- Het openhouden van de busbaan in Diemen-Zuid, dus geen directe verbinding met Holland 
Park creëren. Omrijden via de Weesperstraat duurt slechts 40 seconden langer 

- Voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties door nieuwe slimme technieken in te zetten 
- Oversteekplaatsen verhogen zodat men geen natte voeten krijgt 
- Veel heldere verlichting bij oversteekplaatsen 
- Het aanbrengen van geleide markering voor blinden en slechtzienden 
- Binnen de bebouwde kom de snelheid zoveel als mogelijk verlagen naar maximaal 30 km/uur 
- Bevorderen van lopen en fietsen i.p.v. autogebruik 
- Mensen die moeilijk ter been zijn of een andere beperking hebben, waardoor zij zich moeilijk 

verplaatsen geldt het bovenstaande uiteraard niet 
- Veilige fietsenstallingen en stations in Diemen en Diemen-Zuid ook d.m.v. cameratoezicht. 
- Onderzoeken van mogelijkheden voor snelfietsroutes 
- Blinden en slechtzienden beter faciliteren door geleidelijnen (ook in het winkelcentrum) 
- Veilige en obstakelvrije zones voor blinden en slechtzienden 
- Meldingsplicht van de gemeente aan blinden en slechtzienden als er iets verandert aan de 

publieke inrichting in hun buurt 
 

Parkeren* 

Het parkeerbeleid In Diemen is onduidelijk. Er bestaan te veel uitzonderingen op de regel.  
Wij pleiten voor uniformiteit (één parkeerregiem) in heel Diemen.  

Hoe gaan wij dit aanpakken? 

- Een parkeertarief voor bezoekers van Diemen 
- Inwoners van Diemen mogen overal in Diemen parkeren met een vergunning 
-  
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7.  Cultuur & kunst en sport  

Cultuur en kunst voor iedereen 

Cultuur is een veelomvattend begrip. Denk maar aan theater, toneel, muziek, dans, beeldende 
kunst, en media. Ook cultuurhistorische gebouwen zijn voor veel inwoners belangrijk en zorgen voor 
verbinding en ontspanning.  

De Onafhankelijke Partij Diemen vindt dat kunst en cultuur verbindt. Daarom is het van groot belang 
dat onze culturele omgeving wordt behouden. Iedereen die kunst en cultuur wil maken of beleven 
moet daartoe toegang hebben.  

Theater de Omval en de nieuwe bibliotheek gaan in de toekomst een sleutelrol spelen voor cultuur 
in Diemen. Denk in dit verband ook aan de Hoop en de Schakel. Maar ook de Diemense Festivals, 
zoals het Diemerfestijn, Sinterklaasoptocht, het Bevrijdingsdiner, Jazzfestival Duke en de 
Diemerharmonie. Multicultureel festival, Loswal festival 

Wij gaan ons bezighouden met:  

- Het blijven faciliteren van kunst en cultuur  
- Behoud van en zorg voor lokale cultuurhistorische gebouwen en objecten (standbeelden en 

gedenkstenen) 
- Subsidies voor cultuur en kunst handhaven 
- Cultuuronderwijs op scholen stimuleren. Ondermeer door muziekonderwijs door lokale 

bands, muzikanten en musici (particuliere aanbieders) 
- Jongeren de gelegenheid geven om zich cultureel te uiten 
- Een Caraïbisch Zomercarnaval  
- In de Omval een Parkinson of Alzheimer cafe opzetten. 
- Een maandelijkse disco voor mensen met een verstandelijke beperking in de Omval. 
- Kerstmarkt in Diemen met lokale ondernemers. 
- Kerstliederen zingen in de Kerk of je aansluiten bij een zangkoor 

Sport  

De Onafhankelijke Partij Diemen zet in op een evenwichtige en representatieve samenstelling van 
het aanbod in sport. Sport zorgt voor sociale verbondenheid en gemeenschapsgevoel. We zetten 
daarom in op een sterk verenigingsleven. En willen bij ontwikkelingen mét en niet over de 
verenigingen praten.  

Concreet willen wij:  

- Het realiseren van een Omni Sportcentrum in de Diemer weilandendriehoek (voetbal, tennis, 
korfbal, honkbal, etc…) 

- Realiseren van een ijsbaan in combinatie met een sportveld voor in de zomer  
- Er zijn twee zwembaden in Diemen, vervang deze door een toekomstbestendig zwemparadijs 
- Dit nieuwe zwembad moet tegemoetkomen aan de toekomstige milieu- en energie eisen 
- Buitenbad in het Diemerbos behoort ook tot onze ideeën 
- Aanstellen van verbinders uit het midden van de verschillende sportverenigingen voor de 

ondersteuning bij de vorming van omni- verenigingen 
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- Een gezond verenigingsleven mogelijk maken en aanmoedigen 
- Inwoners meer betrekken bij besluitvorming en uitvoering van sportbeleid  
- Handhaven van subsidies voor jeugdsport, om de toegang zo laag mogelijk te houden 

 

 

 

 


