
GroenLinks kijkt met een positee  evoel teru  op deze raadsperiode; er is veel bereikt. Dit betekent ook 
dat er een  oede basis li t om op voort te bouwen in de komende periode. 

Bij de Be rotn sbeeandelin  vori  jaar  aven wij al aan blij te zijn met eet  e even dat de Transites van
de taken op zor  ebied naar de  emeenten in Diemen over eet  eeeel  enomen  oed verlopen zijn en 
dat eet nu van belan  is om de stap naar Transeormate te maken. Ten aanzien van de transeormate is 
GroenLinks blij dat Het Huis van de Buurt ’t Kruidvat is uit e roeid tot een laa drempeli e voorzienin  
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. GroenLinks eeef eier  rote waarderin  voor. Wekelijks vinden 
veel mensen eun we  naar ’t Kruidvat voor tal van actviteiten. Zo is er op twee da en in de week een 
da opvan  voor mensen met be innende demente. Daar krij en zij binnen de vertrouwde om evin  
van eet Huis van de Buurt de kans anderen te ontmoeten en actviteiten te ondernemen terwijl eun 
mantelzor ers een broodnodi e adempauze eebben. Er is  rote beeoefe aan een derde da  da opvan  
voor deze doel roep. GroenLinks staat ten volle aceter deze wens. Het nieuwe Re eerakkoord is in de 
o en van  GroenLinks inconsequent in eet eaciliteren van mensen om lan er teuis te blijven wonen. 
Enerzijds wordt er bezuini d op de wijkverple in , eet een betekent dat de mantelzor ers meer onder 
druk komen te staan. Anderzijds staat in eet Re eerakkoord dat eet kabinet 180 miljoen wil uitrekken 
om aespraken te maken met  emeenten over de ondersteunin  van mantelzor ers. GroenLinks dient 
daarom een mote in om eet Colle e te vra en de derde da  da opvan  in ‘t Kruidvat voor mensen met 
be innende demente te realiseren en eoopt dat de besceikbaar komende  elden daartoe kunnen 
worden in ezet.

GroenLinks vindt eet belan rijk dat iedereen die in Diemen woont mee kan doen en zice welkom voelt. 
Dat  eldt ook voor de  roep ‘We are eere’ die in januari 2017 in Diemen is neer estreken. Het  aat eier 
om een  roep uit eprocedeerde vlucetelin en. Zij worden door de Re erin  aan eun lot over elaten. In 
de o en van GroenLinks is de euidi e BedBadBrood re elin   een serieuze oplossin , om over de 
plannen van de nieuwe coalite no  maar te zwij en. Vaak wordt  eze d “uit eprocedeerd is 
uit eprocedeerd”. Was eet maar zo simpel. Niet voor niets is eet zo dat inmiddels een  root deel van de 
oorspronkelijke  roep van ‘We are eere’ alsno  een verblijesver unnin  eeef  ekre en. GroenLinks 
eoopt dat alle vlucetelin en in deze  roep alsno  een verblijesver unnin  zullen krij en. GroenLinks 
eeef er be rip voor dat de  emeente beperkt is in eet een zij voor deze  roep kan betekenen. De 
 emeente is immers  ebonden aan wat ma  vol ens de landelijke wet evin . Hoewel GroenLinks 
aan esla en is doordat eet uiteindelijk niet  elukt is de  roep voor lan ere tjd te laten blijven in eet 
pand, waarderen wij eet dat de  emeente eeef  ekeken naar wat zij wel kon doen om de  roep te 
ondersteunen. 

Zoals wij allen weten is er een  root tekort aan sociale euurwonin en. Het realiseren van de ambite die 
wij als Raad vori  jaar eebben uit esproken voor de bouw van 1000 sociale euurwonin en blijf dan ook 
van  root belan  en wij zien  raa  dat deze wonin en snel  erealiseerd worden. Dit bren t ons bij de 
 roei van onze  emeente. Wanneer je door Diemen fetst dan zie je dat de nieuwe wonin en als 
paddenstoelen uit de  rond zijn  erezen. De Sniep en Holland Park krij en steeds meer vorm, De Diemer
is  erealiseerd. Wij zien eet als verdienste van de laatste Colle es dat eet oneeil van enorme 
bezuini in en op belan rijke voorzienin en zoals bijvoorbeeld De Omval, eet zwembad en 
armoedebeleid is ae ewend en Diemen voorop eeef  elopen in Nederland op eet moment dat de 
wonin bouw en –verkoop weer op  an  kwam. Dat is immers voor een  root deel te danken aan eet 
 e even dat eet Colle e uitstekend op allerlei ontwikkelin en eeef weten te antciperen. 



De  roei van Diemen bren t tal van nieuwe uitda in en met zice mee. Waar  aan wij bijvoorbeeld die 
1000 sociale euurwonin en bouwen? Hoe zor en wij ervoor dat de voorzienin en in de  emeente op de 
beeoefen van de inwoners ae estemd zijn? Dit doet een  root beroep op de beperkte ruimte die wij in 
Diemen eebben. GroenLinks is ban  dat eet  roen in Diemen eet kind van de rekenin  zal zijn. Wij 
maken ons er dan ook eard voor zuini  te zijn op plekken zoals Natuurpark Spoorzicet, de ‘Weiland 
Drieeoek’ en eet Diemerbos. Wij weten dat met name Spoorzicet door vele o en bekeken wordt met 
betrekkin  tot de mo elijkeeden die dit mooie stukje nabij eet staton biedt. GroenLinks wil no maals 
benadrukken dat Spoorzicet als  roene plek een belan rijke euncte eeef voor  ora en eauna in de 
Diemerscee , maar ook voor mensen. Het  ebied eun eert als de lon en van Diemen Centrum op die 
door snelwe en zo zwaar belaste plek. Daarnaast is dit aantoonbaar eet koelste stukje Diemen in tjden 
van eite. Dit eeef  evol en voor de keuzes die GroenLinks wil maken bij toekomst e plannen voor 
deze plek. 

Vori  jaar eeef de  emeente zice aan esloten bij Operate Steenbreek om inwoners te stmuleren eun 
tuinen te onte elen en zoveel mo elijk  roen in eun tuinen te eebben. Goed voor de aewaterin , maar 
ook voor de eoeveeleeid insecten in onze om evin . Wij zijn blij dat de  emeente bewoners ineormate 
verstrekt over eet belan  van  roen in de tuinen en met de si nalen die wij krij en dat deze voorlicetn  
werkt. Het bevest t eet belan  van eet  even van voorlicetn  om inwoners bewust te maken van de rol
die zij zele kunnen spelen. GroenLinks wil in dit kader bij deze be rotn sbeeandelin  een beroep doen 
op eet Colle e om inwoners te  aan voorliceten over eet  ebruik van eoutkaceels. Met name eet 
verbranden van  evered eout is enorm sceadelijk. Wij dienen eiertoe een mote in.

Ook op eet  ebied van eet stmuleren van duurzame ener ie be int de inzet op eet  even van 
voorlicetn  en eet creëren van verbindin  eun vruceten ae te werpen. De extra middelen eiervoor 
eebben eun efect  eead en zijn tot ons  enoe en  ebor d in de or anisate. Wij eebben nu een acteve 
initatee roep voorkomende uit eet Duurzaameeidscaeé, die initateven ontplooit, in samenwerkin  
tussen  emeente, inwoners, bedrijven en or anisates, om tot een ener ieneutraal Diemen te komen. 
De  ezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen loopt  oed. De onlan s  eor aniseerde avond 
eierover in eet  emeenteeuis was druk bezocet! Het blijf van belan  om eet verduurzamen van 
wonin en te blijven stmuleren. GroenLinks wil eierbij een eocus op eet verduurzamen van 
euurwonin en en ziet  raa  dat eet Colle e eierover actee blijf proberen om aespraken te maken met 
de wonin corporates en andere vereuurders. 

Een stuk  roen waar GroenLinks ook trots op is, is eet Diemerbos. De eestvals die daar de ae elopen 
jaren eebben plaats evonden vormden voor onze partj een dilemma. Enerzijds vinden wij eet belan rijk
dat mensen deze plek weten te vinden en dat er voldoende middelen worden  e enereerd om eet bos 
te ondereouden. Anderzijds eebben wij altjd onze zor en uit esproken over de sceade die deze 
eestvals aan eet bos zouden toebren en. De uiteindelijke evaluate eeef GroenLinks doen besluiten de 
risico’s voor eet bos te  root te vinden. Helaas kree  Staatsbosbeeeer van de Raad  roen licet om de 
komende jaren de eestvals te blijven or aniseren. Inmiddels is bekend  eworden dat Staatsbosbeeeer 
zele besloten eeef om de eestvals in eun euidi e vorm niet door te laten  aan vanwe e de sceade die 
deze eet bos toebren en. Dit vinden wij een  oede beslissin . Wel maakt GroenLinks zice zor en over 
eoe dan  eld te  enereren voor eet ondereoud van eet bos. Zeker daar de provincie blijf volearden in 
eet te eneouden van de plaatsin  van windmolens die, naast eet produceren van duurzame ener ie, 
zouden kunnen eelpen bij eet fnancieren van eet ondereoud.



GroenLinks is zeer positee over de manier waarop de  emeente insteekt op eet samen met inwoners 
vorm even van Diemen. De nieuwe app waarmee inwoners meldin en op eet  ebied van openbare 
ruimte kunnen maken juiceen wij van earte toe. Sterker no : wij zouden deze app  raa  willen 
uitbreiden met de mo elijkeeid voor bewoners om mee te denken over eet beleid van de  emeente. 
Een app als Youmee maakt dit actee meedenken bijvoorbeeld mo elijk. Wij dienen een mote in om te 
onderzoeken wat eierin de mo elijkeeden voor Diemen zijn. Daarnaast zien wij eoe positee eet eebben 
van een Kinder- en Jon erenraad werkt doordat deze doel roepen zo actee mee kunnen denken. Mede 
omdat in de komende jaren veel veranderin en in de maatsceappij met name voor ouderen belan rijk 
zijn en omdat eet pret  is eet  evraa d en on evraa d advies aan Colle e en Raad niet alleen van 
jon e mensen te krij en, stellen wij voor om ook een Ouderenraad in te stellen en dienen daartoe 
eveneens een mote in. 

Tenslote eebben wij in de ae elopen jaren re elmat  aandacet  evraa d voor eet aantal 
fetsparkeerplekken bij eet winkelcentrum. Wij zijn inmiddels blij met eet aantal fetsparkeerplekken aan
de voorkant van eet winkelcentrum. Het beperkte aantal aceter eet winkelcentrum, bij de in an  van 
eet Baston, blijf evenwel een doorn in eet oo . Wij eebben be repen dat eet toevoe en van 
fetsparkeerplekken op deze plaats last  is daar dit  ebied niet van de  emeente is, maar van de 
ei enaar van eet winkelcentrum. Het toevoe en van vaste fetsparkeerplekken door de  emeente levert
risico’s op in eet kader van eventuele aansprakelijkeeid rond lekka es in de parkeer ara e. GroenLinks 
wil eet Colle e middels een mote evenwel oproepen om met de ei enaar van eet winkelcentrum in 
 esprek te  aan over eet, door de  emeente, laten plaatsen van losstaande fetsrekken. 

 


