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Terugblik 

We beginnen dit programma met een korte terugblik op bereikte 

resultaten. Want GroenLinks heeft de afgelopen 12 jaar deel uitgemaakt 

van het College van Burgemeester en Wethouders en zo een stevige 

bijdrage kunnen leveren aan een stabiel en succesvol bestuur van 

Diemen. Ik noem dat stabiele bestuur niet voor niks. Toen ik in 2006 

gevraagd werd door GroenLinks als wethouder van buiten, was dat omdat 

er, na een behoorlijk rommelige bestuursperiode, behoefte was aan 

ervaren bestuurders. De opdracht was, behalve het uitvoeren van een 

aantal programmapunten, het op orde brengen van de begroting, de 

ambtelijke organisatie en het herstellen van de relatie met het dorp. Ik 

denk dat dat gelukt is. 

In een coalitie van GroenLinks met de PvdA, met in de eerste 4 jaar de 

VVD en de laatste 8 jaar D’66 en de SP, hebben we daarnaast een groot 

aantal voor ons en voor Diemen belangrijke punten kunnen realiseren. 

Deels in mijn portefeuille, en deels door de andere wethouders op basis 

van het coalitieprogramma. Diemen is socialer, groener en duurzamer 

geworden. De voorzieningen voor iedereen, maar speciaal ook voor 

mensen die extra aandacht nodig hebben zijn in stand gehouden en 

verbeterd. Dit is bijzonder omdat we een periode van crisis achter de rug 

hebben die niet ongemerkt aan de gemeentebegroting is voorbijgegaan. 

 

Punten waar ik met name trots op ben zijn: 

• De realisatie van De Brede Hoed, het gebouw waar inwoners voor 

zowat alle hulpvragen terecht kunnen en waar het Brede 

Hoednetwerk achter zit, waarin hulpverleners voor kinderen, ouderen 

en volwassenen met problemen samenwerken. We waren daar al aan 

begonnen, maar de extra taken die naar de gemeente gekomen zijn 

hebben we daar succesvol aan toegevoegd. De invoering van de 

decentralisaties is in Diemen goed verlopen, zonder financiële 

perikelen. 

• Alle scholen in Diemen zijn Brede Scholen, met peuterspeelzalen, 

kinderopvang en goede samenwerking met zorg. 

• Diemen heeft een natuurbeleidsplan, een groenplan, een speelruimte-

actieplan en beleidsplannen voor de openbare ruimte, die als 

toetstenen bij elke inrichting van de openbare ruimte dienen. 

• Het Diemerbos is opgeknapt en uitgebreid. 

• Er zijn voortdurend acties voor verduurzaming van woningen, eerst 

met subsidie, nu met goedkope duurzaamheidsleningen. De 

gemeentegebouwen zijn sterk verduurzaamd. 

• Diemen heeft een goed en sociaal armoedebeleid, met goede 

regelingen voor mensen in langdurige armoede, een kindpakket om 

kinderen aan sport, cultuur en onderwijs te kunnen laten deelnemen, 

en ook met regelingen voor mensen net boven het minimum, om de 

armoedeval te verminderen. 

• Daarnaast is het heel bijzonder hoe Diemen erin is geslaagd als eerste 

uit de bouwcrisis te komen en een enorm aantal woningen te 

realiseren. Nu nog 1000 sociale woningen bouwen en het plan waar 

we nu aan werken om op onze eigen grond een circulaire 0-op-de-

meterwijk uitvoeren. 

 

Nu ik ga stoppen na de verkiezingen als uw wethouder kijk ik met trots 

terug en heb er vertrouwen in, mits u een beetje verstandig stemt, dat 

het Diemen als zelfstandig, duurzaam, groen en stedelijk dorp goed zal 

gaan. 

 

Ruud Grondel 

(Nu nog) Wethouder van Diemen vanuit GroenLinks  
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Hoofdstuk 1     Eén samenleving 

 

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan’ 

 

GroenLinks Diemen gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen, zoals 

in artikel 1 van onze Grondwet staat beschreven. We streven naar gelijke 

kansen voor iedereen. We willen één samenleving, waarin iedereen 

zichzelf kan zijn en zich veilig voelt, met verdraagzaamheid en solidariteit 

als uitgangspunten.  

Wij staan voor verbinding en vertrouwen, in plaats van verdeeldheid en 

het recht van de sterkste. Verbindingen en vertrouwen ontstaan niet 

altijd vanzelf. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat de gemeente 

hierin haar verantwoordelijkheid neemt en een voorbeeldrol vervult. 

 

Elkaar ontmoeten 

GroenLinks wil investeren in bestaande en nieuwe sociale netwerken van 

inwoners en hen bij elkaar brengen. We willen onderling contact en het 

delen van verhalen stimuleren. Daarom moet de gemeente ruimte bieden 

aan inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, voor zichzelf en 

voor anderen.  

 

Een voorbeeld van inwoners die elkaar ontmoeten en helpen is Diemen 

voor Elkaar:  inwoners die vrijwilligerswerk willen doen worden 

gekoppeld aan inwoners die hulp nodig hebben.  Een ander voorbeeld is 

het Huis van de Buurt in Diemen Zuid, waar buurtbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten en waar diverse succesvolle activiteiten worden 

georganiseerd. GroenLinks pleit ervoor dat ook in Noord en Centrum 

dergelijke initiatieven worden ondersteund. In Diemen worden 

verschillende festivals georganiseerd waar inwoners elkaar kunnen 

ontmoeten,  zoals het Loswalfestival, het Wereldfestival en het 

Diemerfestijn.  Wat ons betreft blijven deze festivals nog lang 

voortbestaan. 

 

Vluchtelingen 

Diemen krijgt, net als alle gemeenten in Nederland, vluchtelingen met 

een verblijfsstatus toegewezen. In samenwerking met Vluchtelingenwerk 

moet de gemeente hen op een goede manier begeleiden en laten 

meedoen in onze samenleving. Dat kan wat ons betreft actiever door 

middel van scholing, cursussen en toeleiding naar werk. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet terug kunnen naar het land van 

herkomst, worden in de steek gelaten door Den Haag en daarmee in de 

illegaliteit gedwongen. Wij vinden dat deze mensen niet in de kou mogen 

blijven staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uitgeprocedeerde vluchtelingen worden door beleid van de 

landelijke overheid overal voor uitgesloten. De mensen van 

Wij Zijn Hier zijn veelal onuitzetbaar, mogen niet werken en 

hebben helemaal niets. Dankzij de kracht van de 

vluchtelingen en de hulp van vrijwilligers overleeft de groep 

nu al ruim 5 jaar onder zeer moeilijke omstandigheden. Ik 

vind dat de gemeente haar nek uit moet steken en hen moet 

helpen, want ieder mens doet er toe.” 

Maud van der Linden, supporter Wij Zijn Hier 
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LHBT+ 

Diemen heeft het initiatief genomen voor een LHBT nota ter bevordering 

van de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 

transgenders. GroenLinks heeft hierbij aandacht gevraagd voor 

aseksualiteit waarna het beleid is verbreed tot LHBT+. Diemen is hiermee 

de eerste Nederlandse gemeente met LHBT+ beleid. Hier zijn wij trots op! 

 

Jong …… 

Samen leven begint bij samen naar school gaan. Klassen met leerlingen 

van verschillende etnische, culturele en sociaaleconomische 

achtergronden zorgen voor saamhorigheid. Dit is de basis van één 

samenleving. Daarom vindt GroenLinks openbaar onderwijs en een goede 

spreiding van scholen binnen Diemen belangrijk.  

Daarbij vinden we dat voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, 

mensenrechten, racisme en discriminatie op alle scholen thuishoort. 

GroenLinks wil dat de gemeente samen met scholen een 

antidiscriminatiebeleid ontwikkelt en uitvoert, zodat polarisatie wordt 

tegengegaan.  

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt 

georganiseerd. GroenLinks wil met jongeren in gesprek zijn en blijven, 

hen stimuleren en uitdagen en inspelen op hun behoeftes. We praten 

niet óver jongeren, maar mèt jongeren over de inrichting van speel-, 

sport- en ontmoetingsruimtes, jongerenwerk en jeugdzorg. Diemen heeft 

een Kinder- en een Jongerenraad. Dat willen we graag zo houden. 

 

…. en oud  

We willen dat ook ouderen mee kunnen blijven doen in Diemen. Goede 

zorg en ondersteuning zijn hierbij onmisbaar. De ouderenbezoeken die op 

initiatief van GroenLinks sinds 2008 worden uitgevoerd, zijn succesvol en 

helpen onder meer om dementie vroeg op te sporen. Het elkaar 

ontmoeten, zoals door Stichting Welzijn Diemen in buurthuizen wordt 

georganiseerd, willen we blijven ondersteunen. Ook met ouderen blijven 

we in gesprek over hun wensen en behoeftes, met onder meer de PCOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en cultuur  

Sport en culturele activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en 

geld mag geen belemmering vormen om mee te doen. We willen meer 

activiteiten in de wijken, zodat inwoners elkaar vaker ontmoeten, wat 

een verbetering van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de wijk 

vormt. De Omval moet een belangrijke culturele ontmoetingsplek blijven 

voor alle inwoners. 

 

Diemen is van en voor ons allemaal!  

 

In 2022 willen we dat 

• iedereen in Diemen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt 

• de sociale netwerken in Diemen zijn versterkt  

• in Diemen verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers niet aan 

hun lot worden overgelaten 

Resultaten uit het verleden  

• Ouderenbezoeken door SWD om hen te informeren met 

betrekking tot bestaande regelingen waar zij gebruik van kunnen 

maken en om hen indien nodig te geleiden richting hulp om 

bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. 

• Motie om Vluchtelingenwerk te helpen bij het oplossen van de 

(financiële) problemen nadat er een groter beroep op hen werd 

gedaan door de groeiende groep vluchtelingen. 
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Hoofdstuk 2    Geen trampoline zonder vangnet 

 

Sociaal beleid moet mensen in de eerste plaats weer zelfstandig op weg 

helpen, maar moet tegelijk veiligheid bieden als dat om welke reden dan 

ook niet lukt. Ons motto is: geen trampoline zonder vangnet.  Een 

trampoline werkt voor mensen die met een paar sprongen op eigen 

benen kunnen staan. Maar dat lukt niet iedereen. Mensen die afhankelijk 

zijn van ondersteuning kun je niet in de steek laten, die hebben een stevig 

vangnet nodig. Maar mensen mogen niet verstrikt raken en langer 

afhankelijk blijven dan nodig is.  

 

De Gemeente heeft er door de landelijke overheveling van 

verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en participatie een fors 

aantal taken bij gekregen. En tegelijk heeft ze te maken gekregen met 

flinke bezuinigingen. Vergeleken met andere gemeenten heeft Diemen dit 

tijdig en goed opgepakt.  GroenLinks wil nu de volgende stap zetten door 

maatwerk te leveren waar dat nodig is.   

 

Eigen regie en netwerkzorg is leidend in de manier waarop zorg en welzijn 

in Diemen is georganiseerd.  Mensen doen zelf wat ze zelf kunnen en 

hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen zorg.  Als mensen de 

regie niet goed zelf kunnen nemen, worden ze ondersteund. 

 

Brede ondersteuning 

We willen waar mogelijk zorg op maat bieden, zodat mensen zo lang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

 

GroenLinks is voor brede ondersteuning: er moet oog zijn voor 

(psychische) gezondheid, werk, inkomen en wonen. Al die terreinen 

moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Hulpverleners 

werken daarbij goed met elkaar én met de cliënt(en) samen.  In Diemen 

hebben we daar al een start mee gemaakt in de vorm van het Brede Hoed 

Team. 

 

Veel mensen verlenen mantelzorg voor ouderen en zieken in hun 

omgeving. GroenLinks wil deze zorg voor en met elkaar steunen.  Daarbij 

moeten we alert zijn op overbelasting bij mantelzorgers.  Vooral bij 

intensieve zorg moeten we voorkomen  dat de mantelzorger er alleen 

voor komt te staan. In Diemen kennen we respijtzorg om mantelzorgers 

te ontlasten. GroenLinks wil dit behouden en waar nodig verder 

uitbreiden. 

 

Bij aanbesteding van de thuiszorg letten we op de kwaliteit van de zorg 

en de continuïteit van het cliëntencontact, waarbij de 

arbeidsvoorwaarden voor de thuiszorgmedewerkers op peil moeten zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks wil in Diemen een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) 

beschikbaar stellen. Daarmee kunnen mensen hun zorgbehoefte, woon- 

of werkaanpassingen naar eigen inzicht regelen. Voor sommigen is een 

IPGB onontbeerlijk om zelfredzaam en zelfstandig te kunnen 

functioneren.  

“Ik ben er trots op dat we in Diemen een goed armoedebeleid 

hebben kunnen neerzetten.” 

Ruud Grondel, Wethouder Sociale Zaken GroenLinks 

https://diemen.groenlinks.nl/standpunten
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Daar waar een inwoner  de benodigde zorg niet kan betalen, springt de 

gemeente wat GroenLinks betreft bij. Dat geldt in ieder geval voor de 

groep die onder de 120% van de bijstandsnorm valt.  

 

Armoede 

Armoede is in de afgelopen jaren flink toegenomen. GroenLinks streeft 

naar een armoedevrij Diemen.  Armoedebestrijding is het fundament van  

een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas 

wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen succesvol 

en met minder zorgen participeren. Minimaregelingen, zoals 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, langdurigheidstoeslag of 

bijzondere bijstand, moeten daarom toegankelijk en ruimhartig zijn.  

 

Resultaten uit het verleden 

• De wachtperiode voor een aanvullende langdurigheidstoeslag op de 

bijstand is van vijf naar drie jaar gegaan. 

• Middels een amendement op het Meerjarenbeleidsplan WMO 2016-

2019 heeft GL laten toevoegen dat de gemeente Diemen anticipeert 

op demografische ontwikkelingen zoals het stijgend aantal mensen 

met dementie in combinatie met het minder (snel) in aanmerking 

komen van mensen voor een verpleeghuis.  

 

Een stevig vangnet  

GroenLinks wil dat iedereen in Diemen een fatsoenlijk bestaan kan 

opbouwen. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen, via een 

betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school.  

 

De bijstandsuitkering moet een stevig vangnet zijn.  Wie er in terecht 

komt, wordt op de eerste plaats begeleid naar passend werk. Het streven 

is zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Als dat niet (snel) lukt 

moet een uitkering de veilige basis bieden om lange termijn plannen te 

maken.  Maatwerk en vertrouwen zijn leidend voor de aanpak die 

GroenLinks voorstaat.  

 

 

In 2022 willen we (nog steeds) dat 

• ouderen die dat willen thuis kunnen blijven wonen 

• mantelzorgers altijd een beroep kunnen doen op een professional 

voor ontlasting van de mantelzorgtaken 

• een IPBG beschikbaar is voor inwoners die dat voor hun zorgvraag 

nodig hebben 

• de schuldenproblematiek in Diemen aanzienlijk is teruggedrongen 
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Hoofdstuk 3      Puzzelen met ruimte 

 

Diemen is een dorp in een stedelijke omgeving. We zijn met veel 

mensen, bedrijvigheid, activiteiten en infrastructuur op een kleine 

oppervlakte. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over hoe 

we de schaarse ruimte in Diemen gebruiken. Voor GroenLinks zijn 

de prioriteiten daarbij groen en sociale woningbouw. Wij willen 

creatief kijken naar de mogelijkheden die de ruimte ons biedt. Bij 

het oplossen van die puzzel proberen we de groene ruimte die 

Diemen nog rest zo veel mogelijk te sparen en in stand te houden. 

 

Ruimte voor natuur 

Groen en natuur zijn essentieel voor de leefbaarheid in Diemen. In en om 

Diemen is waardevol groen en wij willen dat graag zo houden. De meeste 

groengebieden in Diemen zijn niet groot, maar vormen wel unieke 

ecologische verbindingen voor het voortbestaan van planten- en 

diersoorten.  

Het Diemer Bos is een waardevolle plek voor buiten recreëren en sport.  

Het bos is als natuurgebied weliswaar zeker gesteld, maar voor een goed 

beheer en onderhoud is geld nodig. Terecht vragen de Vrienden van het 

Diemer bos om mogelijkheden om die middelen te genereren, 

bijvoorbeeld door het plaatsen van enkele windmolens of een 

horecagelegenheid aan de rand van het bos. 

 

De groene longen van Natuurpark Spoorzicht leveren verse zuurstof als 

broodnodig tegenwicht voor de CO2 uitstoot van de twee snelwegen die 

ons omringen. Ook dit kleine groengebied in het hart van Diemen 

verdient bescherming, ook als is de druk om het voor andere 

voorzieningen te benutten groot. 

Natuur dichtbij huis is van belang voor onze gezondheid. Kinderen 

kunnen in Natuurpark Spoorzicht, de Omloop en het PEN-bos op loop- en 

fietsafstand van hun huis heerlijk buiten spelen en de natuur ervaren. 

Ook beplanting in de openbare ruimte draagt bij aan ons welbevinden. 

Diemen heeft daar de afgelopen jaren veel aan gedaan, op veel plekken 

staan vaste planten en struiken. Er is ook ruimte voor bewoners om die 

plekken zelf te onderhouden, wat een band schept met de omgeving. De 

openbare stedelijke ruimte en natuur zijn in Diemen niet de gescheiden 

werelden die het soms lijken.  

 

De natuurgebieden zijn niet alleen belangrijk voor de inwoners van 

Diemen, maar maken deel uit van de regionale en nationale 

groenstructuur (de Diemerscheg). De afgelopen periodes is onze 

wethouder actief geweest in het regionale natuurbeleid. Dit was 

bijvoorbeeld van groot belang voor het versterken van de positie van het 

Diemerbos. GroenLinks wil dat de inzet voor zowel het natuur- als het 

stedelijke groenbeleid voortgezet wordt en dat hier financiële middelen 

beschikbaar voor zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten uit het verleden  

• Na plannen van staatssecretaris Bleeker om fors te bezuinigen op 

groengebieden en Staatsbosbeheer onderhoud te laten 

bekostigen uit de verkoop van gebieden diende GLD een motie in 

om de waarde van het Diemerbos voor de omwonenden onder 

de aandacht te brengen. 

• Bij de vastlegging van de Structuurvisie heeft GLD zo goed als 

mogelijk bescherming aangebracht voor gebieden als de 

‘Weiland Driehoek’ en Natuurpark Spoorzicht. 
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Ruimte om te wonen  

Onze andere prioriteit is het realiseren van meer sociale huurwoningen. 

Nieuwbouw is enkele jaren na de crisis weer sterk toegenomen, maar er 

worden vooral dure woningen gebouwd.  Woningbouwcoöperaties zijn 

terughoudend met het bouwen van sociale huurwoningen.  Sterker nog: 

het aantal sociale huurwoningen is de laatste tijd zelfs gedaald.  

GroenLinks wil graag weer sociale huurwoningen bouwen. Nu staan 

inwoners jarenlang tevergeefs op wachtlijsten.  Het is tijd voor een 

inhaalslag.  

 

 

 

Ruimte voor voorzieningen  

De gemeente groeit en de nieuwbouwprojecten De Sniep en Holland Park 

lopen goed. De komende jaren krijgen we er veel bewoners bij. De 

voorzieningen in Diemen zullen door meer mensen gebruikt gaan worden 

dus dat vraagt om aanpassing en versterking.  

GroenLinks vindt dat inwoners de voorzieningen, zoals winkels, 

sportvelden en recreatieterreinen gemakkelijk kunnen bereiken.  

 

Extra aandacht is nodig voor allerlei verbindingen, zoals fiets- en 

wandelpaden en wegen. Wat ons betreft  krijgt daarbij  milieuvriendelijk 

verkeer voorrang, door in te zetten op veilige loop- en fietsroutes, mooie 

wandelplekken, voldoende fietsenstallingen en laadpalen voor elektrische 

auto’s.   

 

 

Ruimte voor Openbaar Vervoer 

Met twee treinstations, de metro, tram en busverbinding is Diemen met 

het openbaar vervoer goed te bereiken. Wij blijven ons hard maken voor 

goede verbindingen en vinden het belangrijk dat bewoners vanuit 

Diemen Amsterdam CS gemakkelijk kunnen bereiken. 

 

 

 

  

In 2022 willen we dat 

• er meer sociale woningen in Diemen zijn gerealiseerd 

• de schaarse natuur voor de toekomst behouden is  

• bij voorrang fiets- en voetgangersroutes zijn versterkt  

“Laat Natuurpark Spoorzicht blijven, midden in het 

dorp. Koele rustplaats voor mensen, fijne woonplaats 

en trekroute voor dieren. Omdat wij allemaal natuur 

zijn en niet gezond blijven met alleen stenen en 

asfalt.” 

Werkgroep Natuurpark Spoorzicht 
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Hoofdstuk 4      Een schoon Diemen 

 

GroenLinks wil grote stappen zetten op het gebied van energie en 

milieu. Wij willen energieneutraal wonen en werken en Diemen 

schoner maken, onder andere door betere afvalscheiding. Als het 

aan ons ligt, gaat de gemeente op dit gebied initiatieven nemen, 

partijen bij elkaar brengen en plannen op het juiste moment een 

zetje in de rug geven. De gemeente moet de inwoners hierbij met 

raad en daad bijstaan.  

 

Diemen energieneutraal 

Energieneutraal wonen en werken vraagt investeringen. Investeringen die 

op korte termijn kunnen lonen, indien de juiste kennis en het nodige geld 

beschikbaar zijn. Een huiseigenaar met voldoende financiële middelen 

kan met de juiste informatie zelf zonnepanelen laten plaatsen. Een 

huurder met een klein budget kunnen we op weg helpen door in gesprek 

te blijven met woningcorporaties en particuliere verhuurders. 

Veel bedrijven kunnen uit eigen vermogen de nodige investeringen doen 

om in de buurt van energieneutraal werken te komen. Kleine of minder 

commerciële bedrijven hebben een zetje in de rug nodig.    

GroenLinks wil energieneutraal wonen en werken in Diemen voor 

iedereen bereikbaar maken en hiervoor de benodigde informatie 

beschikbaar stellen. En GroenLinks ziet graag dat de gemeente doorgaat 

met het beschikbaar stellen van kleine leningen om investeringen voor 

een energieneutraal pand mogelijk te maken.  

Op het gebied van woningisolatie en zonnepanelen kan de gemeente 

verhuurders, woningcorporaties en bewoners bij elkaar brengen om 

informatie te geven, initiatieven van de grond te krijgen en plannen te 

steunen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richting het bedrijfsleven zien wij eenzelfde rol van informatievoorziening 

en samen brengen van partijen om energie te besparen en duurzame 

energie op te wekken. 

De gemeente kan energieneutraal bouwen actief stimuleren.  Bij het 

maken van plannen met projectontwikkelaars, bedrijven en 

woningbouwverenigingen toetst de gemeente op een energie-neutrale 

aanpak. Daarnaast wil GroenLinks innovatie van bedrijven en inwoners op 

het gebied van energieopwekking en –gebruik stimuleren en 

ondersteunen.  Bijvoorbeeld door een initiatief als het duurzaamheid 

café, wat in 2017 gestart is. 

 

Afval 

Met afval scheiden is  Diemen goed op weg. Toch kan het op onderdelen 

beter door mensen bewuster te maken van hun consumptiegedrag. 

In een kringloopeconomie worden producten en materialen hergebruikt 

“Aan het huis dat wij kochten in 1997 was 40 jaar niets 

gedaan. Wij hebben het flink gerenoveerd, geïsoleerd en 

voorzien van een zonne-boiler (toen nog vrij nieuw). Nu, 20 

jaar later, zijn we toe aan een nieuwe stap: meer isolatie, 

minder (liefst geen) gas, meer zonne-energie. Helaas blijkt 

dat voor een rijtjeshuis met buren die nog niet zo ver zijn een 

onbegonnen zaak. Gelukkig heeft de gemeente mijn 

initiatieven rondom een nul-energie woning overgenomen en 

gaat dit nu elders in Diemen wel gebeuren.” 

Evert Kuiken, inwoner van Diemen  
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en behouden grondstoffen waarde. Op de gemeentewerf is een recycle-

punt ingericht en we zijn blij met het Repair Café en de kringloopwinkels 

zoals Rataplan in Diemen. GroenLinks wil onderzoeken wat in Diemen nog 

meer kan worden gedaan om hergebruik van afgedankte spullen te 

stimuleren en verspilling tegen te gaan.  

Afval kan ook minder. Dubbele verpakkingen, te snel vervangen van 

apparaten die stuk gaan of het onnodig weggooien van producten kunnen 

worden teruggedrongen.  

 

Vuurwerk en ballonnen 

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de nadelige gevolgen van 

vuurwerk en ballonnen voor het milieu. Bovendien hebben dieren last 

van het afsteken van vuurwerk en kunnen zij stikken of verstrikt raken in 

ballonresten. GroenLinks wil dat vuurwerk alleen door de gemeente op 

een afgesproken plek wordt afgestoken.  
 

 

De gemeente voorop 

GroenLinks wil dat de gemeente voorop loopt bij een energieneutraal en 

schoon Diemen.  Alleen dan kan zij geloofwaardig een verbindende en 

stimulerende rol vervullen. GroenLinks streeft er naar om de 

gemeentelijke taken zoveel mogelijk energieneutraal uit te voeren en het 

afval volledig te scheiden. We zijn blij dat Diemen een stevig 

ambtenarenkorps heeft dat zelf gemotiveerd is om van Diemen een 

voorbeeld-gemeente te maken. Niet voor niets heeft GroenLinks uit 

waardering aan drie ambtenaren een groen lintje uitgereikt.  

 

Regenwater 

Diemen krijgt als gevolg van klimaatverandering steeds heftiger buien te 

verwerken en het wordt belangrijk om al dat regenwater op een goede 

manier op te vangen.  Het riool raakt anders overbelast en een 

overlopend riool belast op zijn beurt het water in sloten en vijvers.   

De openbare ruimte moet daar op ingericht worden, en particulieren 

moeten gestimuleerd blijven worden om voor groene tuinen te kiezen, 

zoals dat nu al gebeurt in het kader van Operatie Steenbreek. Zo wordt 

zoveel mogelijk regenwater in bodem- en oppervlaktewater opgevangen, 

in plaats van via het riool.  

De gemeente kan ook het inrichten van z.g. groene daken stimuleren, die 

een deel van het regenwater opvangen en ook nog eens zorgen voor een 

verkoeling in de bebouwde omgeving. 

 

In 2022 willen we dat 

• de gemeente het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen en 

kleine bedrijven heeft gestimuleerd 

• iedereen die daarom heeft gevraagd een advies heeft gekregen over 

welke concrete stappen ze kunnen zetten in de richting van 

energieneutraal wonen en/of werken (“nul op de meter”) 

• de gemeente investeringen voor duurzame energie door bedrijven 

en burgers met een smalle beurs mogelijk heeft gemaakt 

• Diemen voorop loopt in energieneutraal wonen en werken 

  

Resultaten uit het verleden:  

• Diemen heeft een energie- en duurzaamheidscoördinator om de 

inspanningen om energieneutraal te worden in 2040 een ankerpunt 

te geven. 

• In navolging op GroenLinks in de gemeente Ouder-Amstel heeft 

GroenLinks Diemen het initiatief genomen voor een motie voor het 

plaatsen van windturbines in Diemen.  

https://diemen.groenlinks.nl/standpunten


 

GroenLinks Diemen, Verkiezingsprogramma 2018-2022          https://diemen.groenlinks.nl/standpunten 

Hoofdstuk 5         Diemen en haar inwoners 

 

GroenLinks wil dat inwoners en ondernemers hun weg weten te 

vinden binnen Diemen. De gemeente moet open zijn en inwoners 

actief informeren over ontwikkelingen. Een goede dienstverlening 

komt tot stand door een goede samenwerking met inwoners, 

instellingen en andere gemeenten. Een actieve gemeente faciliteert 

bewonersparticipatie en –initiatieven. 

 

Vanuit het college hebben we op dit gebied al veel bereikt: de gemeente 

is voor haar burgers goed bereikbaar en de relatieve kleinschaligheid van 

Diemen maakt dat ambtenaren en bestuur toegankelijk zijn. De gemeente 

treedt actief in contact met haar burgers om informatie te verzamelen, 

ideeën te toetsen en (nieuw) beleid samen vorm te geven.  We zullen er 

in de komende jaren op blijven toezien dat kwaliteit in de dienstverlening 

wordt gewaarborgd. 

 

Open en toegankelijk 

Een goede basisdienstverlening van de gemeente betekent voor ons een 

vriendelijke en passende benadering van verschillende doelgroepen. 

Inwoners moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze zaken kunnen  

regelen en ook wat er in hun omgeving staat te gebeuren. GroenLinks wil 

dat de gemeente regelmatig cursussen organiseert om mensen te 

informeren over de manier waarop zij  invloed kunnen uitoefenen op 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. Hierbij speelt digitale 

dienstverlening een belangrijke rol. Veel inwoners  vinden het 

gemakkelijk om online iets te regelen. We vinden dat regelmatig bij 

inwoners moet worden nagegaan hoe de website gebruiksvriendelijker 

kan worden. Voor inwoners die moeite hebben met de online 

dienstverlening blijft persoonlijk contact, zoals een gesprek bij de balie of 

aan de telefoon, belangrijk. Deze mogelijkheden voor contact met de 

medewerkers van de gemeente blijven wat ons betreft bestaan.  

 

Inwoners informeren 

De gemeente moet de inwoners op  zo’n manier informeren dat ze steeds  

op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de gemeente en wat dat 

voor hen betekent. Het Diemernieuws, de DiemerInfo, de gemeentelijke 

website en wijkgerichte informatiebijeenkomsten zijn hiervoor goede 

middelen. Om meer inwoners te bereiken kan de gemeente social media 

actiever inzetten.  

 

Samen beleid maken  

Als het aan ons ligt, zoekt Diemen de samenwerking met verschillende 

groeperingen binnen de gemeente bij het maken of realiseren van 

nieuwe plannen. GroenLinks is er trots op dat de decentralisatie van zorg- 

en welzijnstaken naar onze gemeente goed verlopen is door de nauwe 

samenwerking met o.a. de WMO-raad en de Cliëntenraad.   

 

 

Het is dus een goed idee om gebruik te maken van de denkkracht en het 

initiatief van inwoners, organisaties en bedrijven. Wij willen dat de 

gemeente bewoners  actief uitnodigt om met hun ideeën en initiatieven 

te komen en daarbij de samenwerking met de gemeente te zoeken. Zo 

kunnen we samen werken aan oplossingen in concrete situaties. Het kan 

hierbij bijvoorbeeld gaan om initiatieven op het gebied van cultuur, zorg, 

duurzaamheid en groenvoorzieningen.  
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Diemen zelfstandig - Samenwerking DUO+ 

De gemeente heeft er de afgelopen jaren een flink pakket extra taken bij 

gekregen. Om dit goed uit te kunnen voeren, is eigenlijk meer 

schaalgrootte nodig.  Toch willen we als gemeente zelfstandig blijven.  De 

oplossing voor dit dilemma is een samenwerking op ambtelijk gebied met 

andere gemeenten. We zijn daarom voorstander  van de samenwerking 

met Uithoorn en Ouder-Amstel onder de naam DUO+.  Het doel van de 

samenwerking is de kwetsbaarheid en de kosten van het gemeentelijk 

apparaat te verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven 

en te verbeteren. We volgen de samenwerking kritisch, zodat een goede 

dienstverlening aan de inwoners van Diemen blijft gewaarborgd.  

 

 

 

Resultaten uit het verleden:  

• Naar aanleiding van de opstartproblemen van DUO+ heeft 

GroenLinks zich aangesloten bij een amendement om aan de 

zienswijze toe te voegen dat het college de gemeenteraad 

consulteert over de probleemanalyse van de genoemde 

problemen en de te nemen maatregelen 

• GroenLinks heeft een motie ingediend waarin het college 

gevraagd is te kijken hoe mensen, die minder vaardig zijn met 

communicatie via internet, hierin ondersteund kunnen worden. 

Daarnaast is het college in deze motie gevraagd de 

gebruikersvriendelijkheid van de gemeentelijke website verder 

te verbeteren. Met beide moties is de gemeente actief aan de 

slag gegaan. 

In 2022 willen wij dat 

• de gemeente soepel inspeelt op initiatieven van de inwoners 

• dat u naast een snelle digitale dienstverlening ook persoonlijk 

contact kunt opnemen met de gemeente 

• dat de DUO+ samenwerking voor een aanwijsbare verbetering van 

de dienstverlening van de gemeente heeft gezorgd  

• dat Diemen burgers op meerdere laagdrempelige manieren 

betrekt bij de plan- en besluitvorming van de gemeente  

De gemeente Diemen heeft ons geld en grond beschikbaar 

gesteld om een parkje om te toveren tot een gezamenlijke 

buurtmoestuin. De verantwoordelijkheid over een 

gezamenlijk stuk grond zorgt voor mij voor meer connectie 

met de gemeente, de mensen in de buurt en natuurlijk de 

natuur. Veel mensen komen al even praten en kijken, 

daarom kiezen we ervoor de tuin niet op slot te doen. We 

zijn nog dringend op zoek naar extra handen! 

Gonda Haanstra, medewerkster buurtmoestuin Sweetgrass 

in de polder, Diemen-Zuid 

 

 

 

https://diemen.groenlinks.nl/standpunten

