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Deel 4 

De programmabegroting 2022
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 vier punten voor 2020. 
  7) Mens en natuur samenleven (niets mee gedaan)
  8) Meer aandacht voor goede initiatieven (door Corona stop)
  9) Een mediator voor Diemen (niets mee gedaan)
 10) Erfpacht (afgerond)

In 2020 stonden wij hier weer met vier punten voor 2021. 
 11) Open water- en grachtenmanagement (niets mee gedaan)
 12) Sport in Diemen (moet nog meer) 
 13) Veiligheid (niet alleen met Scheerlicht)
 14) Uitvoering moties

We willen niet in herhaling vallen echter we moeten vooruit blijven kijken en onze 
punten blijven duiden, want er is te weinig blijven hangen bij deze coalitie.

Als eerste willen wij de medewerkers van de gemeente hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Wij ondervinden dat de betrokkenheid met de raad voor ons verbeterd is. 

We hopen dat dit in de toekomst nog meer gestalte gaat krijgen.
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Terugkijkend
Vanuit de regering (weergegeven in het 

participatieproces als een luchtballon) worden er veel 
taken opgedragen, die de gemeente moet 
uitvoeren. Er is een beperkte marge voor 
nieuw beleid, in het voorwoord van de 
begroting wordt hier ook al rekening mee 
gehouden (pag 13). In afwachting van meer 
duidelijkheid, is men in deze begroting 
terughoudend met het inzetten van nieuw 
beleid. 
De bucketlist van deze coalitie is snel 
afgerond omdat deze coalitie wellicht 
ten einde loopt. Op de bucketlist stond 
bijvoorbeeld; aanpassing afvalplan, 
een spoorweg onderdoorgang, AK1, de 
busbaan open, bouwen; bouwen en nog 
eens bouwen. 
Maar helaas bouwde men in verhouding 
veel te weinig sociale huurwoningen. 
We hebben het al eerder gezegd: 
“De coalitie partijen lopen als makke schapen achter het college aan als het ging om 
de afronding van de bucketlist.”

Groen Links tekende geen bezwaar aan tegen een biomassacentrale. De fractie van 
de Onafhankelijke Partij Diemen werd onder grove bewoordingen door een Groen 
Links wethouder afgebrand, omdat wij wel bezwaren hadden en hebben tegen een 
biomassacentrale. De Onafhankelijke Partij Diemen heeft tegen de biomassacentrale 
gestemd. Door de wethouder zijn eigen gedrag verdween deze Groen Links wethouder 
plots uit de coalitie, maar de erfenis van de biomassacentrale is onomkeerbaar. 
Door voortschrijdend inzicht is biomassa achterhaald.
Op de bucketlist zijn ook zaken doorgedrukt, de Onafhankelijke Partij Diemen heeft 
vaak tegen gestemd, zoals bij het openstellen van de busbaan, bouwen in Buitenlust en 
als klapper op de vuurpijl, de Groen Links vega hapjes. 
Zaken die door de tijdgeest en voortschrijdend inzicht achterhaald zijn, willen we in 
een volgende coalitie, indien mogelijk, terugdraaien.
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Nieuwe voorstellen
In de begroting 2022 is weinig nieuw beleid te vinden. Een paar ideeën van de 
Onafhankelijke Partij Diemen zijn stilletjes overgenomen en doorgevoerd. Zoals de 
toeristenbelasting welke is aangepast, meldingskaarten voor grofvuil, een oud en nieuw 
vuurwerk. De ambtenaren gaan de wijken in om de bewoners te horen en zelfs ons idee 
om een schillenboer 2.0 met milieukar, vindt nu gehoor bij de betreffende ambtenaren. 
Vaak heeft alles tijd nodig om in te dalen. 

Ter illustratie een A4 plakkaart van Gem. Diemen 
naar voorbeeld van Amsterdam

Maar de tijd dringt, de klok tikt door, er moeten nieuwe plannen komen, want 
het milieu is in nood. Voor windmolens is Diemen te klein, waarom zonnepaneelvelden 
als heel veel daken onbenut blijven. Werk samen met bedrijven en omliggende 
gemeentes, stem het beleid met hen hierop af. Diemen verstrekt geen subsidies maar 
biedt wel leningen aan, dit stimuleert de mensen niet om in actie te komen om te 
verduurzamen. Gezamenlijke inkoopacties zonder prijsvergelijk, of het echt voordeliger 
is trekt maar heel weinig huiseigenaren over de streep. 
Duurzaamheid moet veel duidelijker ingezet worden.

Huisvesting
Betaalbare huisvesting voor de doelgroepen zoals •Diemense jongeren •Gescheiden 
gezinnen uit Diemen •Statushouders •Studenten. Veel mensen die in ons dorp Diemen 
willen wonen en deel willen uitmaken van de Diemense gemeenschap. 
Bouw aan de randen van de gemeente, mens en natuur moeten kunnen samenwonen. 
Maar nee, er is gekozen voor de landelijke Groen Links partijopgave van: 
“stedelijke verdichting”.
De coalitie is trots op de samenhang in onze gemeenschap en ziet de dorpse schaal van 
Diemen als een grote verworvenheid (pag. 19).
Is stedelijke verdichting dan nog steeds van toepassing?
Misschien is er licht aan het eind van de tunnel, om na de verkiezingen met een 
vernieuwde Groen Links fractie samen te werken. 
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Aan ruimte voor Tiny Houses is geen gevolg gegeven. De Onafhankelijke Partij Diemen 
blijft hiervoor opkomen. Om met inhaalslagen sociale huurwoningen te bouwen heeft 
een te klein effect op de behoefte voor de doelgroep van Diemense bewoners. 
Slechts een beperkt deel kan toegewezen worden aan de eigen bewoners. 
Als binnenkort 106 sociale huurwoningen direct alleen aan onze bewoners toegewezen 
worden, dan zouden hopelijk alle urgente woningzoekenden uit Diemen in één 
klap uit hun benarde situatie geholpen zijn. Maar hebben we nu zoveel urgente 
woningzoekenden? Sociale woningen zouden naar behoefte regelmatig vrij moeten 
komen en niet in één keer, zodat de sociale huurwoningen niet uitgegeven gaan 
worden aan gemeenten in de regio die niet in verhouding bijbouwen. 

Afvalscheiding
Trots op de borst kloppen en met mooie grafieken aankomen over de afvalscheiding 
blijft navelstaren als er geen oplossing is voor de problematiek van afvalscheiding bij 
de hoogbouw. Één of twee keer per week, straat voor straat, het hele Diemense dorp 

met vrachtwagens door rijden, om rolcontainers van de 
laagbouw te legen, heeft veel meer effect op het milieu 
dan het regelmatig legen van centrale inleverpunten 
met GFT-, Papier- Glas- en Plastic containers die nu 
grotendeels verdwenen zijn. 
Het aantal vervoersbewegingen van de Meerlanden moet 
omlaag om het milieu te sparen.

Wie kent de buurt sportcoach, de wijkwethouder, de 
wijkagent, heeft u ze ooit gezien?  
Wie zijn ze? Daarom wil de Onafhankelijke Partij 

Diemen gewoon de schillenboer terug. Niet die oude man met paard en wagen maar 
een buurtadviseur, sociale voelspriet, mediator, aanspreekpunt een medewerker met 
een milieukar die behulpzaam is met afvalscheiding en hierop toeziet, te beginnen met 
invoeren bij alle hoogbouw.
Met Schillenboer 2.0 kunnen we echt 
gaan werken aan Duurzaam Samenleven.
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Diemen groeit
Vooruitkijken is belangrijk, 
 •Waar kunnen we sociaal bijbouwen of hebben we het maximum bereikt?
 •Waar kunnen we extra sportfaciliteiten creëren? 
 •Is de WKO installatie optimaal benut?
 •Waar plaatsen we een nieuwe brug? 
 •Hoe versnellen we onze milieu doelstellingen? 
 •Waar creëren we open zwemwater? 
 •Hoe trekken we lijn 19 door? 
 •Kunnen we de ijsbaan multifunctioneel maken?
 Bijvoorbeeld als buitensportplaats voor de Kersenboom, of met een atletiekbaan?
	 Een	buiten	fitness	veld	voor	mensen	die	niet	lid	zijn	van	een	fitness	organisatie?

Allemaal punten waar een nieuwe coalitie rekening mee moet gaan houden als men 
met de Onafhankelijke Partij Diemen in onderhandeling wil. 

Ja, de Onafhankelijke Partij Diemen neemt een voorschot 
op begrotingsveranderingen voor 2022 

want Diemen groeit hard door.

We hebben niets aan makke schapen, een minderheidscoalitie kan ook.
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Waarom zonnepaneelvelden 
als heel veel 

daken onbenut blijven?

Verhoog de 
oversteekplaatsen. 

Geen natte 
voeten meer.
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Aldus de Onafhankelijke Partij Diemen 28-10-2021

Meer milieupleintjes 
geven minder 
verkeersbewegingen 
door de straten.

Minder draagvlak voor de 

biomassacentrales.
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Wil jij je ei kwijt?
   Vertel het aan de fractie van de 


