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Niet bouwen in uitontwikkelde wijken
Wij willen geen stedelijke verdichting of hoogbouw in uitontwikkelde wijken. 
Diemen is één van de snelst groeiende gemeentes in Nederland. Echter zijn er  
amper sociale woningen gebouwd, dit moet beter.

Het huidige afvalbeleid faalt
Wij ergeren ons allemaal aan het zwerfvuil en/of de troep die naast de 
afvalbakken staat. De vervuilers moeten aangesproken worden en de inwoners 
beter geholpen worden. Om het de bewoners makkelijker te maken, willen wij 
een Schillenboer 2.0 - Een wijkconciërge die er op toeziet dat de wijk schoon 
en netjes blijft, een nieuwe afvalgewoonte aanleert en daarbij ook helpt.

Veiligheid voor iedereen
Inwoners moeten zich veilig voelen op straat. Denk aan heldere verlichting, 
camerabeveiliging en meer toezichthouders. Criminaliteit is in Diemen niet 
welkom. Wij zijn voor een snelheidsgrens van 30 km per uur binnen Diemen, 
waar nodig. Niet op de doorgaande wegen zoals bijvoorbeeld de Hartveldseweg. 
Zebrapaden moeten worden verhoogd en beter verlicht.

Parkeerbeleid moet eenvoudiger 
Parkeerbeleid moet in heel Diemen hetzelfde worden. Inwoners mogen van 9:00 
tot 18:00 uur overal parkeren. En van 18:00 tot 9:00 uur parkeren in je eigen wijk. 
Zonder bezoekersregeling of zonder vergunning, gewoon betalen.

Windmolens nee, zonnepanelen ja!
Er is geen plaats voor windmolens in Diemen, maar wel voor zonnepanelen op 
bedrijfsgebouwen en huisdaken. De oplossing voor het energievraagstuk zit in 
een ‘en-en-en aanpak’ waar alternatieve energiebronnen ook een rol krijgen. 
En wat ons betreft komt er nooit een biomassacentrale!

Standpunten uit ons partijprogramma

Praktische politiek, zonder landelijk partij gedoe

De Onafhankelijke Partij Diemen is een lokale partij en loopt niet aan 
de leiband van de landelijke partijen. Dogma’s, ideologieën, geloof en 
fanatisme verdelen de mensen. Lokale politiek vraagt om een praktische 
aanpak en een nuchtere geest. Een partij die openstaat voor de inbreng 
van alle Diemenaren. Tekort aan sociale woningen, goede voorzieningen, 
je veilig voelen en de juiste zorg, vragen niet om Haagse partijpolitiek, 
maar om doelgerichte oplossingen hier in Diemen.



Did you know that expats can vote in Diemen?
As an EU citizen, you can vote for the town council. 
That is, if you meet the requirements.
This also applies to citizens from non-EU countries. 
The municipal elections in Diemen are held on 16 March.

Conditions for voting in municipal elections
• You must be 18 years of age or older
• You may not be excluded from voting
• You are a resident of Diemen. 
• You have the right to vote in Diemen if you lived and are registered in 
    Diemen before 31 January 2022 
• There is an extra condition for non-EU residents: you must have resided 

lawfully in the Netherlands for at least 5 years prior election

What does our party want for expats?
• Suppose you would like to stay in the Netherlands after your 
    studies or work
• Then we want the years that you have lived here to count towards 

obtaining a new home
• More social activities such as a market, neighbourhood festival or 

barbecue where you can get to know other expats
• More green spaces and places for sports and recreation

More ideas? Contact us via info@opdiemen.nl

May we have your 
vote, please?
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Gemeenteraadsverkiezingen 
16 maart 2022

Municipal elections
Lijsttrekker: Jan Sikking


