
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luistert naar u! 
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Dienstbare overheid (pag. 4) 
Een zelfstandige gemeente die goed bereikbaar is en luistert naar de bewoners en hen op 
tijd betrekt bij ontwikkelingen, waar ruimte is voor maatschappelijke initiatieven en die 
goed samenwerkt in de regio. 

 
Goed wonen (pag. 5) 
Meer sociale en starterswoningen duurzaam en levensloopbestendig bouwen in buurten 
waar ruimte is om te spelen en je jouw auto kan parkeren. Vanwege de groei in Diemen 
moeten we onderzoeken wat mogelijk is in de Spoordriehoek. 

 
Veiligheid (pag. 7) 
Samen met politie en brandweer in de regio kijken of het politiebureau in de avond open 
kan blijven en de brandweerkazerne in de avond ook bemand kan worden met betaalde 
brandweermannen en vrouwen. Investeer in goede straatverlichting. 

 
Onderwijs (pag. 9) 
Het CDA is voorstander van nieuwbouw van de basisschool “de Venser” in de omgeving 
van HollandPark-Bergwijkpark en vindt dat Diemen een middelbare school verdient. Elk 
kind moet mee kunnen doen, ongeacht de dikte van de portemonnee van de ouders. 
 
Sport (pag. 11) 
Het CDA wil de toekomst van het zwembad in Diemen veilig stellen door renoveren of 
nieuwbouw. Ook voor uitbreiding van sportfaciliteiten kan gekeken worden aan de 
noordkant van Plantage de Sniep. De openbare ruimte moet aanzetten tot bewegen. 

 
Vrije tijd en verenigingsleven (pag. 13) 
Vrijwilligers moeten de ruimte en ondersteuning krijgen voor hun creatieve ideeën. Het 
Diemerbos kan breder en door verschillende doelgroepen gebruikt worden. De gemeente 
blijft culturele activiteiten en Theater de Omval ondersteunen.  

 
Sociaal domein (pag. 15) 
Het CDA staat voor een samenhangend en integraal beleid op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie waar de cliënt centraal staat en 
één regisseur heeft. Mantelzorgers en Buurtzorg Diemen moeten ondersteund worden. 

 
Iedereen doet en telt mee (pag. 18) 
Met een gezamenlijke aanpak moeten we eenzaamheid onder Diemenaren bestrijden. We 
moeten zorgen dat iedereen kan meedoen door laaggeletterheid aan te pakken en fysieke 
en digitale toegankelijkheid bevorderen.  

 
Werken en ondernemen (pag. 19) 
CDA Diemen zet zich in voor de mensen die moeite hebben om mee te komen. Voor 
ondernemers moet Diemen een gunstig vestigingsplaats worden waar creatief omgegaan 
wordt met leegstand en de gemeente lokaal haar diensten inkoopt. 

 
Mobiliteit (pag. 21) 
Een goede OV-verbinding met Amsterdam blijft cruciaal. Daarnaast wil CDA Diemen de 
wijkbus introduceren voor ouderen en mindervaliden. Voor pleziervaart willen wij 
permanente ligplaatsen, die in directe verbinding met de Amstel staan.  
 
Duurzaamheid (pag. 24) 
Inzetten op isolatie van de bestaande gebouwen en maatschappelijk vastgoed. Duurzame 
en 100% gasloos nieuwbouw. We blijven initiatieven ondersteunen zoals het repair-café 
en zetten in op alternatieve verwarmingsmogelijkheden zoals Warmte Koude Opslag. 
 
Gezonde financiën (pag. 26) 
CDA Diemen wil de lasten van de inwoners waar mogelijk beperken. Om die reden kiest 
CDA Diemen voor een nullijn wat betreft de tarieven. CDA Diemen streeft er na om de 
OZB alleen te verhogen conform het inflatiepercentage van de CBS-index. 

Inhoudsopgave 
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Het is goed wonen in Diemen. Diemen is Diemen doordat het nog kleinschalig is en er 
betrokken mensen wonen. Daarnaast kunnen we genieten van de gemakken van 
Amsterdam en van onze mooie omgeving.  
 
CDA Diemen wil zich inzetten om te zorgen dat Diemen die fijne gemeente blijft om in te 
wonen. Dit willen wij doen door in te zetten op: 

1. Een dienstbare overheid, die luistert naar de inwoners en hen tijdig betrekt. 

2. Een goed verlichte en veilige leefomgeving voor jong en oud. 

3. Duurzaam bouwen en renoveren, zowel ecologisch als rekening houdend met de 

vergrijzing en faciliteiten die daarvoor nodig zijn.  

Als partij staan wij voor gespreide verantwoordelijkheid. Iedereen en elke organisatie in 
Diemen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid en rol te spelen om Diemen leefbaar te 
houden. Daarnaast staat voor het CDA voor gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap 
centraal. We moeten rekening houden met de belangen van elke Diemenaar of –nees, en 
moeten hen ook gelijk behandelen. In het kader van solidariteit moet de overheid de 
zwakkere ondersteunen, zodat zij mee kunnen komen. Maar ook dit kan de overheid niet 
alleen. Maatschappelijke intiatieven zijn broodnodig om zo met elkaar te zorgen dat niemand 
alleen staat in Diemen. Rentmeesterschap staat voor goede financiën én duurzaamheid. Wij 
hebben de opdracht om Diemen mooier en schoner over te dragen aan de volgende 
generaties.  
 
De gemeente moet dienstbaar zijn en luisteren naar de inwoners van Diemen. Dat is de 
afgelopen vier jaar onvoldoende  gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn discussies over de 
hoogbouw in het Holland Park, het parkeerbeleid, de Arent Krijtstraat 1, de niet-ontsluiting 
van DeTrekschuit en De Wissel en de onveilige oversteekplaatsen, zoals bij Plantage de 
Sniep. Dit moet anders en daarom is dit onze eerste prioriteit. Natuurlijk moet CDA Diemen 
hier zelf ook het goede voorbeeld in geven.  
 
Dit verkiezingsprogramma is daarom tot stand gekomen door gesprekken met inwoners en 
ondernemers uit Diemen te voeren en te luisteren naar wat zij van belang vinden. Dit proces 
is met het schrijven van dit programma niet afgelopen, maar willen wij de komende vier jaar 
doorzetten. De CDA raadsleden blijven bereikbaar voor inwoners en ondernemers die met 
hun vragen bij de gemeenteraad uit komen. Bij de CDA-fractievergaderingen kunt u 
meepraten over het beleid van de gemeente. Ook als u met een vraagstuk zit waar u met de 
gemeentelijke organisatie niet uitkomt, kunt u CDA Diemen inschakelen voor hulp. 
Uitgangspunt daarbij is dat we iedereen gelijk en eerlijk helpen.  

 
Wij gaan ervoor en daarbij hebben we uw hulp nodig. 
Wanneer u graag een bijdrage wilt geven om gezamenlijk 
te werken aan een mooiere gemeenschap hier in ons 
Diemen, verwelkomen wij u heel graag.  
 
Afgelopen vier jaar hebben we ons met één zetel ingezet 
voor ons Diemen. Wij hopen na 21 maart met uw steun 
nog sterker in de raad te zijn en zo nog meer voor u te 
kunnen betekenen. Kunnen wij op 21 maart op uw stem 
rekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janneke de Graaff 
Lijsttrekker CDA Diemen 
Janneke.de.Graaff@diemen.nl  
 

Inleiding 

mailto:Janneke.de.Graaff@diemen.nl
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De afgelopen vier jaar voelden inwoners zich vaak niet gehoord, niet serieus genomen en 
miskend. Dit moet anders en dat betekent een cultuurverandering. De gemeente Diemen 
moet zich dienstbaar gaan opstellen naar haar inwoners en burgerinitiatieven stimuleren en 
faciliteren. Bij nieuwbouw en aanpassingen in de openbare ruimte willen wij vooraf met de 
inwoners en gebruikers in gesprek gaan. Uitgangspunt in de gemeente moet zijn dat 
inwoners en ondernemers positief worden benaderd. CDA Diemen staat voor een overheid 
die dicht op de samenleving zit en de samenleving veel ruimte geeft. 
 
Samenwerking in de regio 
Sinds de decentralisatie van de Zorg en Participatie heeft de gemeente veel taken er er bij 
gekregen. Diemen kan die niet alleen aan. Het zijn soms ingewikkelde zaken (jeugdzorg) of 
ze overschrijden de gemeentegrenzen (stadsregio/vervoersregio).  CDA Diemen blijft de 
samenwerking met de buurtgemeenten Uithoorn en Ouder Amstel, positief kritisch volgen. 
Wij staan ook open voor samenwerking met bijvoorbeeld Weesp en Amsterdam. Het 
uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en 
afstandelijke organisatie. Dit betekent ook dat wij voor een zelfstandig Diemen zijn, waar 
college en raad bereikbaar zijn voor de inwoners met een gerichte en doeltreffende 
dienstverlening.  
 
Ruimte voor initiatieven 

Een participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. Bij een participerende 
overheid moeten bestuurders vanuit publieke doelen aansluiten bij inwoners en bedrijven die 
maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente moet vooral kaderstellend en 
ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een verbindende en service gerichte 
houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de 
samenleving actief ruimte geeft. De zeer recentelijke invoering van “de regels en de rek” wat 
ambtenaren de mogelijkheid geeft om verder te kijken en te handelen is daarbij een positieve 
ontwikkeling. 
 
Controle  

De lokale en regionale media zijn als controleur van de macht onmisbaar. Wij hechten 
daarom veel belang aan het Diemernieuws op papier en on-line, de Echo en heel recent de 
Diemerkrant.nl 
 
Wat wij willen doen voor een dienstbare overheid in Diemen:   

 

 Wij spannen ons in om de klantgerichtheid te verhogen. Contact met de inwoners 
vindt zoveel mogelijk op persoonlijke basis plaats, dit kan ook telefonisch of via e-
mail. 

 Het overgrote deel van de inwoners van Diemen werkt overdag. Voor de meest 
voorkomende handelingen op het gemeentehuis (verlengen paspoort, etc.) komt er 
daarom een extra avondopenstelling naast de huidige avondopenstelling van het 
gemeentehuis. 

 Wanneer iemand, bijvoorbeeld vanwege een handicap, niet naar het gemeentehuis 

kan komen, komt de ambtenaar naar deze bewoner toe. 

 De gemeente blijft activiteiten in de Diemer samenleving die zijn gericht op verbinding 
en ontmoeting tussen mensen ondersteunen. 

 CDA Diemen omarmt burgerinitiatieven en wil die ruimte bieden en dat de gemeente 
er actief in meedenkt. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, voor 
een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of 
bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn.  

 Met een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij 
de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst,  
voorziening of plan van de gemeente. 
 

Dienstbare overheid 
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Diemen heeft alle voordelen van de nabijheid van de stad, zonder daar ook alle nadelen van 
te hebben. Dat wil CDA Diemen zo houden. CDA Diemen wil meer woningbouw mogelijk 
maken om te zorgen dat de jongeren die nu in Diemen opgroeien hier  kunnen blijven wonen 
als ze op zich zelf willen wonen. Bij nieuwbouw ziet CDA Diemen het als een belangrijke 
taak om rekening te houden met de vergrijzing. Je bouwt voor de toekomst, daarom willen 
we dat nieuw te bouwen projecten een tijdloos karakter hebben die past in het gewenste 
dorpsbeeld van Diemen.   
 
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. CDA Diemen vindt het van belang dat 
kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is 
buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. 
Helaas is dat laatste, vooral in de stedelijke omgeving van Diemen een steeds groter 
wordend probleem. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk 
en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes zoals het Cruyff 
Court, de groenvoorziening in Plantage de Sniep en speelplaatsen kunnen daar een goede 
rol bij spelen. Om een kindvriendelijke omgeving te creëren, wil CDA Diemen ook 
verkeersonveilige situaties aanpakken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de oversteekplaats bij 
de Sniep en bij diverse basisscholen in Diemen. 
  

Meer sociale woningbouw 

Er zijn in Diemen te weinig sociale woningen, het aanbod is in de loop van de jaren 
teruggelopen. Het argument dat het financieel bijna niet meer mogelijk is voor  
woningcorporaties en projectontwikkelaars om voor de minder kapitaalkrachtige mensen 
woningen te bouwen is slechts ten dele waar. CDA Diemen wil dat de gemeente met 
projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties gaat afspreken dat op de grond die voor de 
woningbouw bestemd is, voor minimaal 35% aan sociale woningbouw gerealiseerd wordt.  
 
Starterswoningen 

Behalve dat er te weinig woningen in de sociale sector zijn, is het aanbod van ‘goedkopere 
woningen ‘ voor starters niet of nauwelijks aanwezig. Ook hier zullen, onder druk van uitgifte 
van bouwgrond, afspraken gemaakt moeten worden met  projectontwikkelaars dat er ook 
voor starters, financieel haalbaar, gebouwd wordt. Daarbij zal de Diemenaar, reeds langere 
tijd woonachtig in Diemen, gelet op de daarvoor geldende richtlijnen, voorrang moeten 
krijgen voor het aankopen/betrekken van de woning. Zo krijgen jongeren en ouderen uit 
Diemen meer kansen om te starten of door te stromen binnen Diemen. 
 

Goed wonen 

Spoorzicht 

Spoordriehoek 
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Levensloopbestendige woningen 
Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat betekent ook dat de 
gemeente bij nieuwbouw alternatieve woon/zorg combinaties mogelijk moet maken. Hierbij 
kunnen we denken aan kleinschalig wonen in groepswoningen, mantelzorgwoningen, 
levensloopbestendig bouwen, kangoeroewoningen, thuishuizen, gemeenschappelijk wonen 
voor ouderen, moderne hofjes, harmonicawoningen en particuliere wooninitiatieven. Het  
CDA is een voorstander om een gecombineerde woon-zorgvisie op te stellen, waarin de 
woonbehoeften van de ouderen geagendeerd worden.  
 
Hoe wij willen zorgen dat u goed kunt wonen in Diemen: 

 

 Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen 
opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen,van 
speeltuin tot buurtcentrum. 

 Wij bepleiten strenge handhaving van verkeersovertredingen en horeca-overlast. 

 De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, 
voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen 
met en zonder beperking. De input van buurtbewoneners moet hierbij het 
uitgangspunt zijn.  

 Wij willen laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van de 

zogenaamde Spoordriehoek. Waarbij de vraag essentieel is of het mogelijk is om 

aldaar, op midden en langere termijn, niet alleen nieuwbouw te realiseren maar ook 

een middelbare school, een sporthal en uitbreiding van de sportaccomodaties.  

 Het Natuurpark Spoorzicht is een ecologisch rijk bos in wording en als zodanig ook 
een fraai wandelgebied voor een centrum dat dreigt te verstedelijken. Het wordt al 
twintig jaar ondersteund door vrijwilligers. Wij willen het om deze redenen behouden 
zien. 

 Bij nieuwbouwprojecten willen we speciale aandacht voor starterswoningen en 
levensloop bestendige woningen en minimaal 35% sociale woningbouw. 

 Bij renovatie en nieuwbouw projecten moet de gemeente zich de komende jaren op 

voldoende middenhuur en koopwoningen richten.  

 Een relatief hoog percentage van de woningen in het oudere gedeelte van Diemen 

kent in- en uitwendig veel achterstallig onderhoud. De gemeente biedt ondersteuning 

hierbij door o.a. projectmatige renovatie van deze woningen met ontwikkelaars te 

bevorderen en het versoepelen van regels ten aanzien van verbouwen. 

 Bij nieuwe projecten worden alle woningen voorzien van een Woonkeur certificaat, 

waarbij de nadruk gelegd wordt op duurzaamheid. Dat betekent niet alleen goed 

geïsoleerd maar ook gebruik van alternatieve verwarmingsmogelijkheden zoals 

Warmte Koude Opslag (WKO). 

 Woningen zijn bedoeld om in te wonen en niet om te verhuren aan toeristen. 
Mogelijkheden voor Airbnb worden drastisch beperkt.  

 Deelverhuur van de kamers in aanwezigheid van de woningeigenaar moet mogelijk 
blijven voor die mensen die deze inkomstenbron nodig hebben voor de hoge 
woonlasten. Mits zij dit netjes en transparant regelen.  

 Wij willen een effectieve aanpak van huisjesmelkers. Met behulp van een 
escalatieladder heeft de gemeente diverse instrumenten in handen. Van het 
opleggen van een boete tot in het uiterste geval de onteigening van een pand.  

 Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving wil 
CDA Diemen ondersteunen. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 
bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is 
beëindigd, wordt verwijderd. 
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Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. CDA 
Diemen wil meer inzet op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het 
slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals 
woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en 
openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.  

In een steeds drukker wordend gebied moet men meer rekening houden met elkaar. 
Wanneer men geen rekening houdt met een ander, komt handhaving om de hoek kijken. De 
gemeente moet meer handhaven op illegaal vuilstorten, parkeer- en  geluidsoverlast. 
Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de 
speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd 
belangrijk. Daarbij moeten de inwoners een stem hebben. 

Politie en brandweer 

Door bezuinigingen bij de politie is het politiebureau enige tijd geleden ‘s nachts gesloten. Wij 
pleiten voor een langere openstelling van het bureau. 
 
Al 90 jaar zet de Vrijwillige Brandweervereniging Diemen “In Aller Belang” zich in voor de 
(brand)veiligheid van ons dorp. In dit nieuwe dekkingsplan wordt de paraatheid in Diemen 
sterk verbeterd door de persoonsberoepsbezetting in de kazerne van Diemen in de 
dagdienst te verhogen van 4 naar 6 mensen. Vanwege onder andere de groei van het aantal 
inwoners en de wijziging van de aard van bebouwing (meer hoogbouw) is het van belang om 
in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio ons de vraag stellen en nader te 
onderzoeken of naast de geweldige vrijwilligers ook in de avond beroeps personeel op de 
kazerne in Diemen aanwezig moeten zijn om de veiligheid van de inwoners in ons dorp te 
garanderen. 
 
Creëer veilige openbare ruimte 

De openbare ruimte moet veilig zijn, door voldoende verlichting en het voorkomen van 
onoverzichtelijke situaties. Het is opvallend dat er zulke grote verschillen zijn in de kwaliteit 
van straatverlichting. In sommige straten is het goed verlicht, in andere staan summier 
brandende ‘theelichtjes’, zoals op het Diemerplein en bij zebrapade.  

De onlangs aangelegde fiets wegomleiding rondom de campus is ook een sprekend 
voorbeeld  van hoe het niet moet. Deze ging door het nabijgelegen park wat in het donker 
onveilige situaties opleverde voor de studentes. CDA Diemen wil dit soort situaties voortaan 
voorkomen. Bij fietsomleggingen moet van te voren de veiligheid gecontroleerd worden. 
Hierbij moet de gemeente de direct omwonenden tijdig betrekken om te controleren of de 
omleidingen voldoende rekening houden met de verkeers- en sociale veiligheid.  

Veilig winkelcentrum 

De gemeente moet samen met de winkelondernemers een veiligheidsplan opzetten en 
regelmatig een training uitvoeren om incidenten te voorkomen. Diemen telt drie winkelcentra 
en verschillende winkelstraten. Met elkaar kunnen we zorgen dat er een veilig klimaat is. Niet 
alles is te voorkomen, maar het is goed om voorbereid te zijn  op wanneer het mis gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid  
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Wat wij voor een veilig Diemen willen betekenen: 
 

 CDA Diemen zal in de regio en bij de landelijke politie blijven pleiten voor een 
politiebureau dat ook ‘s nachts bereikbaar is.  

 CDA Diemen wil onderzoeken of naast de vrijwillige Brandweer ook een 
professioneel brandweercorps in de avonduren tot de mogelijkheden behoort. 

 Extra maatregelen tegen calamiteiten in de winkelcentra.  

 Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en 
betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom 
belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken 
op (kleine) misstanden. 

 Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de 
buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen 
en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in 
de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of 
informatiebijeenkomsten over het voorkómen van inbraken. 

 De gemeente stimuleert buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale 
media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie 
is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in 
actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor 
inwoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam. 

 Het CDA wil een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties oprichten.  

 CDA Diemen wil bijzondere aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten 
moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.  

 Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige 
daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij 
overlast en vandalisme. 

 Waar de straten vervuild zijn met graffiti of afval, moet de gemeente zorgen dat het 

snel wordt opgeruimd. Inwoners wordt gevraagd de gemeente hierop te wijzen. 

Schone straten die goed onderhouden worden dragen immers bij aan het 

veligheidsgevoel van inwoners. 

 Er zijn al maatregelen genomen, bij met name het station in Diemen Zuid, om het 

gevoel van veiligheid te bevorderen. De vraag blijft echter: is dit afdoende? Het 

onveilige gevoel moet weggenomen worden door bijvoorbeeld cameratoezicht, betere 

verlichting en menselijke bewaking. 
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Het is belangrijk dat onze kinderen onbezorgd kunnen leren en spelen.  CDA Diemen zet in 
op veilige en voldoende speelplaatsen in de wijken. Ook besteden wij aandacht aan 
veiligheid in het verkeer, specifiek op schoolroutes en rondom scholen.  
 
De school is vaak een van de eerste plekken waar een ouder aanklopt voor hulp. Het is 
belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. CDA Diemen 
vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk 
voelen voor het welbevinden van het kind. Te veel kinderen groeien op in (relatieve) 
armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te 
ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. 
 
Diemen groeit in de periode 2018-2022 naar ca. 35.000 inwoners. Dat betekent ook dat we 
hier met het schoolaanbod op moeten inspelen. 

Basisschool in Holland-Bergwijkpark 

Hollandpark en Bergwijkpark zijn thans de oogappels van Diemen. Was dit gebied, als 
kantoorwijk, tot voor kort ten dode opgeschreven, nu is het als nieuwe woonwijk niet meer 
weg te denken. Bij een gerespecteerde woonwijk horen ook voorzieningen die op peil zijn. 
CDA Diemen hecht niet alleen grote waarde aan goed onderwijs maar wil dit ook zo dicht 
mogelijk in de buurt.  

De verwachting is dat ca. 7500 nieuwe inwoners de woningen in HollandPark gaan 
betrekken. De basisschool Venser in Diemen Zuid is relatief gezien een oudere school en is 
nodig aan renovatie toe. Maar het aantal leerlingen in De Venser is, na een jarenlange 
terugloop, op dit moment stabiel, maar nog steeds laag. Een renovatie of nieuwbouw van De 
Venser, op de plaats van De Venser, vinden wij dan ook niet opportuun. CDA Diemen is 
voorstander van nieuwbouw van de basisschool in de omgeving van HollandPark-
Bergwijkpark.  

Middelbare school 

Diemen verdient een eigen middelbare school. Uit onderzoek van OIS blijkt dat het 

merendeel van de ouders interesse heeft in een middelbare school in Diemen:  

Bijna 60% van de ouders geeft aan interesse te hebben in een middelbare school in Diemen 

en 31% is mogelijk geïnteresseerd, afhankelijk van het type school en de kwaliteit. Slechts 

7% is niet geïnteresseerd in een middelbare school in Diemen, met name omdat ze het 

belangrijk vinden dat hun kind in Amsterdam naar school gaat. 

(behoefte onderzoek VO Diemen 2017). 

De demografische ontwikkelingen laten zien dat het mogelijk is en van veel ouders is het de 

wens dat hun kind in de buurt naar een middelbare school kan. Elk jaar worden ca. 1300 

kinderen uit Diemen verplicht om naar een middelbare school buiten de gemeentegrens te 

gaan. Dat dit, mede gezien het drukke verkeer en soms slechte weersomstandigheden, niet 

altijd zonder gevaar is, is duidelijk. 

Het Vechtstede College in Weesp wordt jaarlijks al door ca. 250 kinderen uit Diemen 

bezocht. Dit College zit binnenkort echter aan het maximum aantal leerlingen (ca 1380). Nu 

reeds zijn er plannen dat het Vechtstede College geen leerlingen uit Abcoude meer gaat 

aannemen. De vraag is; welke plaats volgt?  

Samen met een schoolbestuur uit de regio en met onze omliggende gemeenten moeten we 

aan de slag gaan om een eigen brede school in Diemen mogelijk te maken.  

Onderwijs 
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Wat wij voor het onderwijs in Diemen willen betekenen: 
 

- Wij zetten in op een veilige, rookvrije,onbezorgde leer- en speelomgeving voor 

opgroeiende kinderen.  

- Rond scholen en op schoolroutes wordt extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid, 

zoals het inrichten van ‘kiss & ride’ plaatsen en veilige loop- en fietsroutes. 

- Wij willen de studenten en onderwijsinstelling InHolland meer betrekken bij de 

gemeente. 

- Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel 
mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door 
verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden. 

- Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo 
snel mogelijk energieneutraal zijn. Het CDA in Diemen wil een meerjaren 
onderhoudsplan opstellen voor alle scholen, waarin duurzame renovatie en het 
binnenklimaat een belangrijke plek innemen. 

- Peuterspeelzalen en kinderopvang willen we samenvoegen tot één voorschool, zodat 
deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en 
vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor 
aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al 
aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo kan ook voor een goede overdracht van de 
kinderen naar de basisschool worden gezorgd. 

- Wij willen blijven investeren – eventueel met buurgemeenten – in een gerichte aanpak 
om schoolverlaten te voorkomen. Bijvoorbeeld via tijdige en regelmatige huisbezoeken. 

- Er is helaas een verband tussen de financiële situatie thuis en de schoolprestaties van 
een kind. Daardoor ontstaat vaak ‘overerfbare’ armoede. Om dit tegen te gaan kan de 
gemeente bijles voor kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk maken . 

- Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een kindpakket 
samengebracht zodat in een keer duidelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan 
kinderen.  
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Sporten is gezond en mensen kunnen elkaar op een leuke manier ontmoeten en sporten is 
daarom van grote waarde. Sportbeoefening dient daarom te worden bevorderd en 
gefaciliteerd en sportverenigingen dienen zoveel mogelijk ruimte te krijgen voor eigen 
initiatieven. Bovendien dient sportbeoefening voor iedereen toegankelijk te zijn. 
 

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk 
om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo 
optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van 
verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen 
en hardlopen. CDA Diemen vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de 
veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor 
de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in 
buurten en dorpen.  

Renovatie en of nieuwbouw Duranbad? 

Diemen kent twee zwembaden, het Duranbad en het AGO zwembad. Het AGObad is vooral 
in gebruik bij mindervaliden. De watertemperatuur is voor deze mensen aangepast. Door 
inspanning van diverse partijen is het AGO zwembad van sluiting gered en CDA Diemen 
vindt dat het ook voor de toekomst behouden moet blijven.  
 
Het Duranbad is begin van de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd. Het zwembad is in de 
loop van de jaren, mede door het intensieve gebruik, een van de bepalende gezichten van 
Diemen geworden. Het is niet de vraag of het zwembad behouden moet blijven voor Diemen 
maar of het zwembad gerenoveerd moet worden of dat over gegaan moet worden tot sloop 
en nieuwbouw. CDA Diemen is van mening dat het zwembad in Diemen moet blijven en wil 
dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de meest geschikte keuze; renoveren of 
nieuwbouw. Hierbij kan ook gekeken worden of eventuele samenwerking met de gemeente 
Amsterdam mogelijk is. 

Ruimte zoeken in Diemen 

Diemen groeit, dat geldt ook voor de vraag naar ruimte. De sportverenigingen zoeken 
naarstig naar meer ruimte. Dat geldt ook voor de plaats waar bijvoorbeeld een nieuwe 
sporthal, een middelbare school en woningbouw zouden moeten komen. CDA Diemen 
neemt de toekomst en de daarmee gepaard gaande groei van de gemeente serieus en vindt 
de ruimte, gelegen tussen de sporen van de trein aan de noordkant van Plantage De Sniep 
vice versa van Diemen Zuid naar de Watergraafsmeer, van Diemen Zuid naar Weesp of van 
Amsterdam naar Weesp) een zeer geschikte plaats om alle wensen in te vullen. Dit is op dit 
moment een nog ‘vergeten’ gebied. Hier zou ook ruimte kunnen gecreëerd worden voor een 
hockeyvereniging. Onderzocht moet worden of en tegen welke prijs deze locatie geschikt 
gemaakt kan worden voor genoemde activiteiten.  

Wat wij voor de sporter in Diemen willen betekenen: 

 

 Wij vinden dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van de 
onroerendezaakbelastingen. 

 Stel een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van 
rendabele duurzaamheidsinvesteringen.  

 Creëer een revolverend duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve van 
energiebesparing) waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen en waarbij 
rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld, zodat deze 
aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging.  

 Wij willen de verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te 
maken van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van 
sportgebouwen- en velden. Dit kan ook deels door zelfwerkzaamheid te belonen.  

Sport 
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 Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor 
mensen met een beperking.  

 Wij willen vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken 
naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken naar 
combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.  

 Wij zien kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en 
bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten.  

 De gemeente blijft het verenigingsleven ondersteunen. 

 Samen met initiatiefnemers moet gekeken worden of het mogelijk is om een 

hockeyvereniging in Diemen te realiseren. 

 De gemeente draagt zorg voor een noodfonds waardoor jongeren deel kunnen 

nemen aan het verenigingsleven, ook als hun ouders dat niet kunnen betalen. 

 Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en 
ontmoeting. Zoals het neerzetten van voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar 
kunnen gaan zitten, en waar ouderen kunnen uitrusten. 

 Stem het groen in de buurt af op de wensen van de buurtbewoners. Willen bewoners 
hoogwaardig groen in hun buurt dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het 
onderhoud van dit groen. Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van 
groenonderhoud communiceert met omwonenden.  

 De gemeente geeft het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden, 
bijvoorbeeld door geen chemische middelen te gebruiken.  

 Koop als gemeente coaching in ten behoeve van jeugdtrainers zodat zij leren 
omgaan met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben.  

 Verbind sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via combinatie-functionarissen, 
waarvoor cofinanciering vanuit het Rijk beschikbaar is. 

 Wij willen initiatieven zoals een jeugdsportfonds en lokale armoedefondsen (vanuit 
charitas en fondsen) vooral praktisch (administratief) ondersteunen. 

 Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te 
bieden, wordt de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen 
bevorderd, waarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen wordt gegaan. 
Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan.  

 CDA Diemen wil dat de TIW – Survivors  in Diemen kunnen blijven spelen.  
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Wij zijn trots op het actieve verenigingsleven in Diemen. Zoals cement onmisbaar is voor het 
bouwen van een muur, zo is het verenigingsleven onmisbaar voor de gemeenschap in 
Diemen.  
 
Theater de Omval neemt een centrale plaats in binnen het culturele leven van Diemen. De 
vele verenigingen in Diemen verdienen dezelfde professionele ondersteuning, gelijkwaardige 
behandeling als het commerciële aanbod. Het biedt een podium voor talent uit Diemen. Dat 
moet niet alleen zo blijven, dat moet met de juiste ondersteuning, ook financieel, 
ondersteund worden. 
 
De culturele activiteiten in Diemen zijn divers: muziek, beeldende kunst, dans, theater en 
toneel. CDA Diemen vindt het belangrijk dat de gemeente elke vorm van cultuurbeleving 
aanmoedigt. Hierdoor worden talenten gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. CDA 
Diemen wil dat de gemeente zich inspant voor het beschikbaar stellen/komen van 
expositieruimten voor (amateur) kunstenaars, bijvoorbeeld in leegstaande winkelpanden. 
 
In het subsidiebeleid ziet CDA Diemen twee rollen voor de gemeente. Enerzijds draagt de 
gemeente bij aan de faciliteiten, gebouwen, velden, zalen, enz die verenigingen nodig 
hebben. Anderzijds zorgt de gemeente dat kinderen lid kunnen zijn van verenigingen, ook als 
ouders dat niet kunnen betalen.  
 
De gemeente ondersteunt waar mogelijk de Historische Kring Diemen, die er voor zorgt dat 

de historie van Diemen levend blijft. Ook historische gebouwen en gebieden willen wij 

behouden zoals de begraafplaats Rustoord, de Sint Petrusbanden-kerk, Schuilkerk de Hoop 

en Fort Diemerdam. 

Breder gebruik van het Diemerbos 

 

Het Diemerbos is een prachtig natuurgebied in een verstedelijkte omgeving. Bijna het hele 

jaar kunnen mensen er genieten van de natuur en van de broodnodige rust. CDA Diemen is 

ook voorstander van een bredere bestemming van het bos. Enerzijds zijn er de 

zomerfestivals, waar vooral jonge mensen op af komen. Gekeken kan worden hoe we ook 

festivals voor verschillende doelgroepen (leeftijden) en met een verschillende culturele 

insteek kunnen faciliteren. Evenementen die bijdragen tot ontmoeting én mogelijkheden voor 

de vele kleine ondernemers die Diemen rijk is.   

Vrijwilligers 

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van ons 
dorp. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen 
en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Zoals het 
tweedehands winkeltje in Berkestede die van de opbrengst allerlei activiteiten 
organiseert voor de ouderen. Wij willen de slagkracht van verenigingen en 
organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en beperkende en 
onnodige regels te schrappen.  
 
 
 
 
 
 

Vrije tijd  en verenigingsleven 
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Wat wij voor de vrijwilligers en verenigingen in Diemen willen doen: 
 

 Wij willen de regels voor de onkostenvergoeding van vrijwilligers vereenvoudigen en 
de administratieve lasten verminderen zodat vrijwilligers niet terechtkomen in een 
doolhof van onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en onnodige kosten.  

 De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen 
maken wij gratis met zo min mogelijk knellende regels.  

 Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde 
vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de 
noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor 
organisatoren.  

 Daarbij bepleiten wij in het bijzonder voor het soepel omgaan met 
evenementenvergunningen als het ‘evenement’ in het verlengde ligt van alledaagse 
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk. 

 De gemeente steunt de Historische Kring Diemen bij het levend houden van de 
historie van Diemen 

 De gemeente gaat in gesprek met eigenaren van leegstaande panden om tijdelijke 

expositieruimte voor (amateur)kunst mogelijk te maken. 

 Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, 
speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en moeten kunnen 
rekenen op medewerking van de gemeente. 
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Mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben, vragen zich af of die in de komende jaren 

nog wel beschikbaar zijn. Vooral mensen die ouder worden of een beperking hebben, stellen 

zich deze vraag. Zij voelen zich onzeker over hun toekomst. Bovendien is voor veel mensen 

het vinden van passend werk een enorm probleem. 

 

Mensen komen het best tot hun recht in relatie tot elkaar. Aandacht aan elkaar besteden en 

voor elkaar zorgen is daarbij essentieel. De persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen 

voor de gewenste kwaliteit van leven staat centraal. Daarbij past vertrouwen te hebben in  

het oplossend vermogen van mensen en organisaties en de durf om los te laten. Het gaat 

dan om het maken van afspraken over wát er gedaan moet worden. Het is niet nodig dat de 

gemeente tot in detail afspreekt hoe iets uitgevoerd moet worden.  

 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat vraagt om stimuleren van een gezonde levensstijl en 

goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Ook om investeringen in 

voorzieningen voor sport en bewegen. Een goed begin in het leven is het halve werk. Dat 

vraagt om een krachtig jeugdbeleid, waarin de normale, gezonde ontwikkeling van kinderen 

en jongeren in hun eigen gezin en buurt voorop staat. Een gevarieerd aanbod van 

voorzieningen voor de jeugd is belangrijk, want dat draagt bij aan het voorkómen van de 

instroom in de jeugdzorg. In de jeugdhulp moet het accent liggen op het voorkómen van 

problemen, actieve signalering als er problemen ontstaan en tijdig ingrijpen als het mis dreigt 

te gaan. 

 

Actieve en zelfstandige ouderen zijn van positieve invloed op de gehele samenleving. Als de 

zelfredzaamheid tekort schiet, dan moet zorg op maat beschikbaar zijn. Ondersteuning dicht 

bij huis en in de wijk, want dat stimuleert de eigen kracht van mensen en biedt de directe 

omgeving van familie, buren en vrienden meer kans hierbij actief betrokken te blijven.  

 

In een vitale samenleving hoort iedereen erbij en kan iedereen meedoen. Leeftijd, religie, 

geaardheid, afkomst, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen daarvoor 

geen belemmerende factoren zijn. De gedachte dat iedereen nodig is, is daarom van groot 

belang. Dat geldt voor het gezin en de directe woonomgeving, maar ook voor de school, het 

bedrijfsleven, het welzijnswerk, de sport en het uitgaansleven. Initiatieven die zo’n inclusieve 

samenleving dichterbij brengen, zijn van groot belang. Activiteiten komen alleen voor 

subsidie in aanmerking als daaraan ook mensen met een beperking kunnen meedoen, zodat 

zij werkelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 
De menselijke maat centraal 

Wie grotendeels afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat zelf te regelen en naar 
eigen inzicht vorm te geven. Bovendien verloopt financiering van zorg dan niet via 
zorginstellingen, maar vindt plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig hebben. CDA 
Diemen is om deze redenen groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. 
Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) 
of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht als iemand  daarvoor kiest. Zo 
beschermen we de menselijke maat in de zorg. 
 
Eigen bijdragen 

in het nieuwe regeerakkoord is vastgelegd dat er een abonnementstarief van 17,50 euro per 
vier weken komt voor huishoudens die gebruikmaken van de WMO-voorzieningen. Waar 

Sociaal Domein 
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mogelijk organiseert de gemeente een vangnet voor mensen met een smalle beurs, 
rekeninghoudend met de middeninkomens. 
 
Regeldruk in de zorg 

Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de 
bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Dat moet dus veel eenvoudiger worden gemaakt. Ook de 
toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en in folders moet beter. 
 
Mantelzorg 
Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of 
kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen 
mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over 
de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de 
mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de 
respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem 
kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld 
door individuele coaching en training.  
 
Cliëntparticipatie 
De gemeente Diemen heeft op dit moment verschillende adviesraden zoals de WMO en 
cliëntenraad participatiewet op het gebied van zorg en welzijn. CDA Diemen wil in 
samenwerking met deze organisaties kijken of het mogelijk is om één adviesraad voor het 
gehele sociale domein te realiseren. Het is van belang dat hier ook ervaringsdeskundigen 
aan blijven deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste uitleggen hoe ze de zorg ervaren 
en wat er nog aan schort.  
 
 
Wat wij in het sociale domein in Diemen willen doen: 
 

 In Diemen moet er een samenhangend en integraal beleid op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie komen. 

 Wij willen dat de gemeente investeert in een goede sociale infrastructuur en de 

versterking van de lokale toegangspunten. Zodat signalering en effectieve en 

efficiënte samenwerking met alle relevante partijen goed geregeld zijn, zoals 

thuiszorg, huisartsen, praktijkondersteuner, welzijnswerk, wijkagent en (via de 

zorgverzekeraars) en de buurtverpleegkundige. 

 Bij de uitvoering wordt altijd gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één 

regisseur, één budget. 

 Er moet aandacht komen voor een betere aansluiting tussen de Jeugdwet 

(jongeren tot 18 jaar) en de WMO (vanaf 18 jaar), zodat betrokkenen geen last 

hebben van een overgang naar een andere wettelijk regime. 

 Bij aanbestedingstrajecten in het sociaal domein (bij voorkeur voor een periode 

van vier jaar) moeten altijd de kwaliteitseisen van burgers op de eerste plaats 

staan, pas daarna speelt de prijs een rol. Daarnaast worden kwaliteitseisen 

gesteld op het gebied van de financiële transparantie en deugdelijke 

bedrijfsvoering.  

 Wij willen één adviesraad voor het gehele sociale domein en één wethouder die 

verantwoordelijk is voor de gehele coördinatie binnen het gehele sociale domein. 

 Wij willen voor de preventie en de aanpak van overgewicht en obesitas onder 

jongeren kijken hoe wij vanuit Diemen kunnen aansluiten bij de succesvolle 

“Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht”.  

 De gemeente Diemen geeft al blijken van waardering aan mantelzorgers. CDA 

Diemen wil met de adviesraad kijken of hier aanvulling nodig is. De gemeente is 
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verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers via professioneel advies of 

praktische ondersteuning.  

 Het persoonsvolgend budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg 
in te laten richten. Hierdoor kan (professionele) zorg dicht bij huis worden geregeld. 
Misbruik van PGB-gelden moet worden voorkomen. CDA Diemen wil daarom werk 
maken van fraudebestrijding. 

 Loof prijzen uit voor de beste ideeën om te komen tot vermindering van regels en/of 
verantwoordingsdocumenten en breng zorgverleners en zorgvragers bij elkaar om 
aan te wijzen welke regels overbodig zijn. 

 Wij willen een verbetering van de aanpak om verwarde mensen op te vangen. De 
gemeente, de politie en de GGZ moeten daarom intensiever en beter samenwerken.   

 Waar mogelijk buurtzorg Diemen ondersteunen. Hier zijn mensen erg tevreden over. 
Vooral voor die mensen die nergens anders terecht kunnen omdat hun partner 
overdag werkt en niet in aanmerking komen voor thuiszorg maar wel (tijdelijk) zorg 
nodig hebben. 

 Stichting Welzijn Diemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpak Eenzaamheid 
 

1. De gemeente stelt een actieplan Aandacht voor Eenzaamheid  samen met 
relevante maatschappelijke organisaties op voor de periode 2018 – 2022, om de 
bestrijding van eenzaamheid in de komende jaren tot een belangrijk beleidsdoel 

in het sociale domein te maken. 
 
2. De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van een Coalitie tegen 

Eenzaamheid, omdat de gemeente het probleem van de eenzaamheid niet zelf 
kan oplossen, maar door de vorming van een Coalitie wel maatschappelijke 

initiatieven kan stimuleren om eenzaamheid te verminderen. 

 
3. De gemeente benoemt een lokale Ambassadeur tegen Eenzaamheid 

(vrijwilligersfunctie), die in de komende jaren het onderwerp eenzaamheid 
voortdurend onder de aandacht brengt bij maatschappelijke organisaties, bij de 

politiek en bij het lokale bestuur. 

 
4. Het CDA wil dat de gemeente een Waarderingsprijs (uitreiking in de Week van 

de Eenzaamheid) in stelt voor het beste maatschappelijk initiatief om 
eenzaamheid te voorkomen of op te lossen. 

 
5. Het CDA wil dat de gemeente bij mensen uit risicogroepen structureel onder de 

aandacht brengt wat zij zelf kunnen doen om hun gevoelens van eenzaamheid te 
verminderen 

 
6. Het CDA wil dat vrijwilligers, mantelzorgers, buurtbewoners, verenigingen, 

kerken, zorgprofessionals (huisartsen, wijkverpleegkundigen), wijkteams, 
bedrijven (zoals post- en pakketbezorgers) en instellingen (vooral de 

medewerkers van de thuiszorg, scholen, politie en woningcorporaties) structurele 
aandacht voor eenzaamheid hebben en de mogelijkheden om eenzaamheid te 

voorkomen of op te lossen (maximaal) gaan benutten. 

 
7. Het CDA wil dat alle maatschappelijke initiatieven die een bijdrage kunnen 

leveren aan het voorkomen of oplossen van eenzaamheid in kaart gebracht 

worden en dat er over deze activiteiten beter gecommuniceerd wordt. 
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CDA Diemen streeft naar een samenleving waar alle mensen mee kunnen doen ongeacht 
geslacht, leeftijd, inkomen, afkomst, geaardheid en beperkingen. 
 
Aanpak laaggeletterdheid 

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en 
daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal 
en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en 
sociale media. 
 
Mensen met een beperking 

In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een 
aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied 
van toegankelijkheid van de openbare ruimte. Denk bijv. aan de blinden en slechtzienden die 
regelmatig last hebben van wild parkeren van fietsen en bromfietsen bij de ingangen van het 
winkelcentrum Diemerplein en van reclameborden op het trottoir. 
 
Aanpak eenzaamheid 

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle 
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Om 
eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande 
maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar 
sociale contacten.  
 
Geloofsgemeenschappen 

Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten 
minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer 
keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pastores, dominees en allerlei 
vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis? Kerken dragen dus ook een schat aan 
wijsheid en ervaring met zich mee. Het is dan ook logisch die kennis te benutten. Bij de 
ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het daarom erg nuttig om de kennis van 
kerkelijk werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te gebruiken. 
Daarnaast leren jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect 
in geloofgemeenschappen. Daarom vinden wij goed en regelmatig contact tussen de 
Diemense geloofgemeenschappen en de gemeente dan ook belangrijk.  
 
Wat wij in Diemen willen doen om iedereen mee te laten tellen en mee te laten doen: 
 

 We willen dat de gemeente een actieplan ‘Aandacht voor eenzaamheid’ uitvoert. 

 CDA Diemen wil een plan van aanpak met als doel structurele verbetering van de 

toegankelijkheid en het dementievriendelijk inrichten van de woon- en leefomgeving. 

 Een brede aanpak van laaggeletterdheid om laaggeletterdheid snel te signaleren en 
aan te pakken.  

 De gemeente moet jaarlijks een Maatschappelijk Gesprek voeren met 

geloofsgemeenschappen, culturele en maatschappelijke organisaties om relevante 

informatie over maatschappelijke ontwikkelingen uit te wisselen.  

 Er is een groeiende groep burgers die de boot missen in onze samenleving vanwege 

hun complexe problematiek (vaak een combinatie van GGZ, LVB, laaggeletterdheid, 

langdurige armoede, lage sociaal-economische status). Wij zijn er voorstander van 

dat deze zeer kwetbare groep actief opgespoord wordt en toegeleid wordt naar 

maatschappelijke participatie.  

 De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij 

de samenleving betrokken houden, wil CDA Diemen dat de gemeente alle mensen 

die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, een informatiepakket aanbiedt om hen te 

stimuleren hun talenten en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 

Iedereen doet en telt mee 
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Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie 
geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. 
Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. 
Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig 
met het oplossen van andere (zorg)problemen.  
 
Particatie 

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toe-leiden 
naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen dat een integrale en 
flexibele aanpak onmogelijk maakt, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met 
inzet van uitkeringen. CDA Diemen wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat 
kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.  
 

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, 
onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen 
voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de 
tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, 
maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en 
ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de 
richting van een betaalde baan. 
 
Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra 
aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt 
die van het PRO/VSO-onderwijs komen. 
 
Armoede 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving. Daarom wil CDA Diemen een actief armoedebeleid in Diemen. 
Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg 
en welzijn is geboden, het vroeg signaleren van (het ontstaan van) een problematische 
financiële situatie van inwoners en het proactief bieden van budgetcoaching, heeft 
aantoonbaar positieve invloed op hun welzijn. Een financieel gezond bestaan heeft ook effect 
op de fysieke en mentale gezondheid! 
 
Het MKB 
Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels 
afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken 
zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen 
voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de 
regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. 
 
Ondernemersklimaat  
De gemeente Diemen richt zich actief op het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Wat het 
CDA betreft zou de gemeente zich meer moeten richten op het koesteren van bestaande 
ondernemers. Wij willen dat de gemeente ondernemers actief helpt bij de realisatie van 
plannen die zij hebben. Als ondernemers vergunningen aanvragen willen wij dat de 
ambtenaren meedenken over wat er mogelijk is om de ambities te realiseren.  
 
Wij willen dat de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris beter bekend wordt onder de 
ondernemers. Zo nodig wordt de functie uitgebreid naar meerdere personen. Deze 
functionaris moet in het gemeentelijk apparaat doorzettingsmacht krijgen om vraagstukken 
van ondernemers door de ‘ambtelijke molen’ te krijgen als deze vast komen te zitten of om 
andere redenen te veel tijd vragen. Wij willen dat de bedrijfscontactfunctionarissen zich ook 
sterk gaan maken voor de onderlinge samenwerking binnen het lokale bedrijfsleven.  
 

Werken en ondernemen in Diemen 
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Bij opdrachtverlening gaat de gemeente Diemen te zeer uit van het belang van de laagste 
prijs. Hoewel dat belang duidelijk is, vinden wij dat kwaliteit en het betrekken van lokale 
bedrijven meer prioriteit moeten krijgen in het inkoopbeleid. Voor onderhandse kleine 
inkopen moet de gemeente in beeld hebben welke lokale aanbieders zij kan vragen en hier 
ook gebruik van maken. Europese aanbestedingen moeten breder bekend gemaakt worden, 
maar de gemeente kan via marktconsultatie lokale bedrijven wel betrekken bij 
totstandkoming van inkoopopdrachten. CDA Diemen vindt dat de gemeente lokale bedrijven 
actief moet wijzen op aanbestedingen die in de markt gezet worden. Door lokale bedrijven op 
deze manier beter te betrekken vergroten we de kwaliteit van uitgevoerde opdrachten, 
versterken we de lokale economie en vergroten we lokale werkgelegenheid. 
 
Ondernemerschap 
CDA Diemen waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende 
bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het 
adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit, en delen 
voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten 
te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien.  
 
Het veranderen van Diemen in een gunstige vestigingsplaats voor opstartende bedrijven 
willen we realiseren door het faciliteren van een prettige omgeving om in te ondernemen: 
goede infrastructuur en verlichting, horeca op loopafstand, voldoende aanloop door het 
combineren van woon (studenten) / werk bestemming op de bedrijvenlocaties. 
 
Hoe wij willen  werken aan werk in Diemen: 

 

 Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun 
administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor 
dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten 
ontstaan. 

 We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken, 
Humanitas, of scholen). Dit kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door 
te zorgen voor huisvesting of praktische hulp te bieden. 

 De voedselbank in Diemen blijft helaas noodzakelijk maar moet wel een tijdelijke 
oplossing blijven. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen 
tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente moet hen actief gaan 
benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en of het zoeken 
van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven. 

 Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte 
termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere 
manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet  
verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de 
sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende 
meerdere dagen per week vrijwilligers-werk doen of mantelzorg bieden. 

 Wij willen dat de participatie van mensen met een beperking meer zichtbaar 

wordt in de gemeente, daarom willen we initiatieven zoals een lunchroom waar 

mensen met een beperking werken ondersteunen. 

 Wij willen niet dat kinderen, ten gevolge van langdurige armoede, een 

ontwikkelings- en participatieachterstand oplopen. De gemeente gaat het huidige 

beleid evalueren en vernieuwen, zodat risico's en schade van het opgroeien in 

langdurige armoede wordt gemimimaliseerd.  

 Nieuwbouw zoals Bergwijkpark biedt kansen voor ondernemers. CDA Diemen is 

voor voldoende winkel- en horecavoorzieningen in onze gemeente. Juist 

kleinschalige winkels met de oude ambachten zoals het slagersvak en de 

bakkers genieten onze voorkeur.  
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 De huidige ondernemers en winkeliers verdienen ook onze aandacht. Zij geven 

aan dat zij een blauwe (parkeer)zone in Diemen-Zuid willen hebben. CDA 

Diemen wil daarna luisteren en met hen kijken welke maatregelen genomen 

kunnen worden voor een goede doorloop en aanwas voor klanten.   

 Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en 
kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale 
vastgoedeigenaren. 

 De ondernemersvereniging wordt actief bij beleidsvoornemens betrokken.  

 We willen de bedrijvencontactfunctionarissen meer mogelijkheden geven om lokale 

bedrijven te helpen, bijvoorbeeld door ze doorzettingsmacht te geven. 

 Wij zetten in op flexibele bestemmingen voor bedrijven om hen mogelijkheid te geven 

om te groeien en aan te passen als de onderneming dat vraagt. 

 Bij inkoop door de gemeente moet het lokale bedrijfsleven veel meer aandacht 

krijgen, dat is niet alleen beter voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeente.  

 Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief 
bieden op een vervolg. 

 Wij willen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand een parttime baan vindt, dan kan de gemeente dit 
inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een 
volwaardige baan, dus zo’n regeling zal qua duur altijd beperkt zijn. 

 Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke 
werkervaringsplek had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van 
die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.  

 Wij willen dat de gemeente Diemen actief in overleg treedt met de huidige verhuurder 
van het overdekte Diemer winkelcentrum. Voor leegstaande ruimtes voor 
experimenten van (experimentele) ondernemers. Het geven van ruimte aan markten, 
stalletjes, exposities, voorstellingen en evenementen.  

 Zorg voor ruimte of stel leegstaande panden beschikbaar waarin nieuwe vormen van 
detailhandel kunnen worden uitgeprobeerd, zoals markthallen, pop-up stores en 
tijdelijke restaurants. 

 Wij wilden opnemen in het verkiezingsprogramma dat de gemeente Diemen zich 
tussen 2018 en 2022  inzet op het verdubbelen van het aantal eigen  
werknemers met een beperking dat in dienst is van de gemeente. Echter na 
onderzoek bleek dat de gemeente zelf nog niet de banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten goed heeft ingevuld. Daarom wil CDA Diemen dat dit zo snel 
mogelijk goed uitgevoerd wordt! Als gemeente moet je het goede voorbeeld 
geven. 
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Diemen ligt op een knooppunt van snel-,spoor- en vaarwegen. Daarmee is ons dorp goed 
bereikbaar, maar hebben wij ook de overlast van dit verkeer. CDA Diemen wil sluipverkeer 
tegengaan. Met als handleiding het vastgestelde ‘kwaliteitsplan openbare ruimte’ willen wij 
nadrukkelijk inzetten op de veiligheid in het verkeer. Met name voetgangers en fietsers 
voelen zich op veel plaatsen in de gemeente niet veilig. Andersom hebben automobilisten 
last van fietsers die zonder licht rijden. Een goede en tijdige inrichting van de wegen, 
fietspaden en trottoirs zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid sterk wordt verbeterd. Na de 
verbredingen van de weg zijn de geluidsproblemen beperkt door de geluidschermen, wel 
maakt CDA Diemen zich zorgen over de fijnstofuitstoot. Het CDA wil dat in Diemen 
innovatieve technieken om fijnstof uit de lucht te vangen kunnen worden toegepast. Zo zijn 
er experimenten met statisch geladen doeken. De eerste aandacht gaat hierbij uit naar de 
nieuwe brede school aan de Vogelweg in Diemen Noord. 
 
Parkeren in Diemen.  

Het CDA is voorstander van een goede parkeerregulering. Om Diemen leefbaar te houden 
moet rondom het parkeren door de gemeente regulerend opgetreden worden. Maar CDA 
Diemen stelt de vraag of dit gepaard moet gaan met betaald parkeren. Betaald parkeren is 
niet gastvrij, het is hinderlijk, het kost de parkeerder (weer) geld en het is vaak onnodig. Het 
invoeren van de blauwe zone in geheel Diemen biedt een mogelijke oplossing. Dit vraagt 
echter wel om een intensieve controle en strenge handhaving. Wij vinden dat de 
parkeerkosten voor inwoners beperkt moeten blijven, wij denken dan bijvoorbeeld aan het 
invoeren van Buurtparkeren.    
  
Door het betaald parkeerbeleid van Amsterdam werd ook Diemen vanaf 1986 
geconfronteerd  met parkeren door forensen. De parkeerdruk vloeide als een olievlek uit over 
Diemen. Het invoeren van de blauwe zone en later betaald parkeren leek daarvoor een 
oplossing, maar  voor de inwoners werd het moeilijk om de eigen auto in de eigen woonbuurt 
te parkeren. CDA Diemen wil dan ook een norm vaststellen van minimaal 120 
parkeerplaatsen bij 100 woningen waar dit mogelijk is. In het oude centrum van Diemen zal 
deze norm helaas niet altijd haalbaar zijn. 
 
Elektrisch rijden 

Op initiatief van het CDA is in Diemen gestart met het plaatsen van oplaadpunten voor 
elektrisch vervoer, wij willen dit uitbreiden naar de behoefte van inwoners van Diemen. Met 
name de korte binnenstedelijke ritten kunnen straks op de elektromotor gereden worden. 
Voor Diemenaren betekent meer gebruik van elektrische auto’s een beperking van 
geluidsoverlast en uitstoot. Het CDA wil dan ook dat Diemen inzet op het stimuleren van 
elektrisch vervoer. Wij maken beleid om elektrische snel-oplaadpunten te kunnen doen 
plaatsen waar inwoners en ondernemers dat nodig vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliteit 
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Hoe wij Diemen bereikbaar willen houden: 
 

 Inwoners kunnen ook zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik 
te maken van huurauto’s, autodelen etc. Ook bedrijven kunnen werknemers 
stimuleren tot duurzamer vervoer. CDA Diemen wil dat onnodige hindernissen voor 
“gedeeld rijden” worden weggenomen en de gemeente ruimte biedt aan initatieven op 
dit gebied door hiervoor parkeerplaatsen beschikbaar te stellen.  

 Wij willen dat Diemen onderzoek gaat doen naar toepassing van fijnstoffilters, te 

beginnen met de brede school lokatie in Diemen Noord.  

 Om geluidsoverlast en fijnstofuitstoot te beperken gaat Diemen beleid opstellen zodat 

elektrische auto’s in het dorp kunnen opladen op plaatsen waar de gebruikers dat 

wensen. 

 Wij willen dat vrijwilligers als verkeersbrigadier bij scholen gaan optreden als dat de 

verkeersveiligheid bevordert.  

 Wij willen dat de gemeente Diemen het voortouw neemt in het gesprek over 

mobiliteit, in samenhang met het vervoer van leerlingen, doelgroepen, en 

vrijwilligersinitiatieven, zoals met buurtbussen. 

 Wij willen de wijkbus introduceren. De wijkbus is bedoeld voor ouderen en 
mindervaliden die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. Wie gebruik wil maken van 
de wijkbus moet lid worden van de wijkbusorganisatie en betaalt daarvoor een 
vergoeding. De PCOB in Diemen probeert zelf d.m.v. vrijwilligers ouderen met een 
busje naar de winkelcentra te brengen. Hier kan de gemeente aan bijdragen door het 
invoeren van een wijkbus. 

 De gemeente heeft zich in het verleden succesvol ingespannen voor het realiseren 

en behouden van voldoende OV-verbindingen met Amsterdam en blijft dit in de 

toekomst doen. 

 De gemeente zet zich daarom in om permanente ligplaatsen te realiseren in water 

wat in verbinding met de Amstel staat (o.a. Weespertrekvaart). De bedieningstijden 

van de bruggen over de Diem worden in de zomer uitgebreid zodat het 

aantrekkelijker wordt om een sloepje in Diemen neer te leggen.  
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‘De wereld mooier en schoner achterlaten dan we haar aantreffen’, ofwel goed 
‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van 
oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving 
neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal 
maatwerk de sleutel. Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt 
met hernieuwbare energie. 
 
De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt dat het energieverbruik in gemeentelijke 
gebouwen zo veel mogelijk wordt beperkt, alle investeringen daarvoor die zich binnen 10 jaar 
terugverdienen, zou de gemeente moeten doen. Daaronder verstaan wij energiebesparing, 
maar ook energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke 
gebouwen.  
 
CDA Diemen is voorstander om in ieder geval bij nieuwbouw gebruik te maken van 
duurzame verwarmingsbronnen zoals de Warmte Koude Opslag (WKO) en zonnepanelen in 
plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas etc.  
 
De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om ook te kiezen voor 
energiebesparende maatregelen. Dat is niet alleen duurzaam, maar scheelt ook in de 
energiekosten. Wij willen dat de gemeente blijft deelnemen aan de acties om gezamenlijke 
aanbiedingen voor goedkope zonnepanelen te organiseren voor de inwoners.  
 
CDA Diemen staat achter plaatsing van windmolens in Diemen. Voorwaarde daarbij is wel 
dat de overlast van de molens zo beperkt mogelijk moet zijn, dit kan door locaties te kiezen 
dicht bij wegen en door windmolens alleen in lijn of parkopstelling te plaatsen. Bij nieuwe 
windmolens wil CDA Diemen dat de inwoners van Diemen kunnen meeprofiteren van de 
baten, bijvoorbeeld door participatie. 
Het gebruik van restwarmte van de elektriciteitscentrale van Nuon, maar ook van andere 
locaties, is een duurzame manier van verwarming van woningen. Uitgangspunt voor het 
beleid is ‘warmte, tenzij’. Wat betekent dat nieuwe of renovatiewoningen in principe op het 
warmtenet worden aangesloten, tenzij dat niet mogelijk is. 
 

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur 
van ons land. Daarnaast  willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van inwoners, instellingen 
en ondernemers, en hen de ruimte bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaamheid 
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Wat wij willen doen voor een duurzaam Diemen: 
 

 Wij willen als gemeente het goede voorbeeld geven. Wij willen duurzaamheid 

opnemen in ons aanbestedingsbeleid, groene energie kopen, zonnepanelen plaatsen 

en gebruik maken van alternatieven zoals WKO.  

 Wij willen een betere functionering van de afvalcontainers en een actievere aanpak 
van het zwerfvuil. 

 CDA Diemen zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor 
het jaar 2035 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van 
gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 
terug te dringen. Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de 
gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, 
waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer. 

 Voorlichting is een goed punt dat de gemeente kan oppakken. Het is laagdrempelig 
en als gemeente kennen wij het beste de lokale situatie.  Zo willen we bijvoorbeeld 
mensen hierover informeren die een omgevingsvergunning aanvragen over 
mogelijkheden. 

 Onze gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de 
overeenkomst met de inzamelaar moet nog meer worden gestreefd naar zo veel 
mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur 
gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) 
hergebruik en 3) recycling. Met de inzamelaar worden afspraken gemaakt om te 
voorkomen dat zoals nu nog veel te vaak het geval is in Diemen dat de 
inzamelbakken te snel overvol raken of geblokkeerd door teveel afval waardoor weer 
zwerfafval ontstaat en mensen hun afval niet kwijt kunnen. 

 Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het 
mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en geen 
bouwleges vragen bij duurzame investeringen. CDA Diemen wil onderzoeken en 
indien mogelijk uitvoeren dat nieuwbouw 100% gasloos wordt en nul-op-de-
meterwoningen een korting krijgen voor een bepaalde periode op de OZB.   

 Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale 
huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. 

 Gemeenten maken afspraken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het 
(gas)net wordt verduurzaamd of vervangen (vooral in nieuwbouwwijken). 

 Wij willen het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een 
vereniging voor collectief bezit van windmolens. Bij windenergie verdient het de 
voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een 
lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.  

 We blijven initiatieven ondersteunen zoals het repair café, duurzaam dorp Diemen en 
Vivos die zich inzetten voor duurzaamheid. 

 Wij zijn ook  voor het voortzetten van Daarom Duurzaam Diemen. Dat opgestart is 
met medewerking van wethouder Ruud Grondel (Groen Links). U leest het goed, 
CDA Diemen omarmt ook goede ideeën van andere partijen. Voor ons staat het 
belang van Diemen voorop. 
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Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 
overzichtelijk belastingstelsel. CDA Diemen streeft er naar om de 
onroerendezaakbelastingen alleen te verhogen conform het inflatiepercentage van de CBS-
index. 
 
Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van de 
gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt 
uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, 
opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam 
moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het 
financieel beleid van CDA Diemen zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten. 
 
Sparen en weerstandsvermogen  

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze 
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen 
dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste 
investeringen. 
 
Transparantie 

Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. 
Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de 
site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie 
ontvangen en de taken die men uitvoert. 
 
Grondexploitatie  

De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop 
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de 
begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren en 
reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de openbare ruimte en 
herstructurering.  
 
Wij zijn er voor de inwoners 

CDA Diemen wil de lasten van de inwoners waar mogelijk beperken. Om die reden kiest 
CDA Diemen voor een nullijn wat betreft de tarieven. De tarieven van 2018 moeten  (zonder 
inflatiecorrectie) worden gecontinueerd voor de periode 2019 t/m 2022. 
Voor alle maatschappelijke organisaties wil CDA Diemen in de komende raadsperiode een 
vrijstelling van OZB.  
 
 

 We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. 

 We gaan voor duidelijke communicatie over de kosten die wij als gemeente maken. 

 We hanteren de nullijnen wat betreft de tarieven. 

 Kosten voor overheidsdiensten (leges) moeten hoogstens kostendekkend zijn. CDA 
Diemen wil de leges zo laag mogelijk houden.  

 
 
 
 
 

Gezonde financiën  
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De Klant 

 

“De klant is de belangrijkste bezoeker van ons huis, 
hij is niet van ons afhankelijk, 
wij zijn van hem afhankelijk. 

 
Hij is geen onderbreking van ons werk, 

hij is ons doel. 
 

Hij is geen buitenstaander in onze zaak, 
hij is een onderdeel van. 

 
Wij verlenen hem geen gunst als wij hem bedienen, 

hij bewijst ons een dienst als wij hem mogen bedienen” 
 

M.Gandhi 
 
 
 
 
 


