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Inleiding 
 
 
Diemen groeit de komende jaren van ruim 25.000 naar meer dan 35.000 inwoners, met name door 
de realisatie van nieuwe wijken als Plantage de Sniep en Holland Park. Tegelijkertijd is onze 
gemeente met zijn wegen en spoorlijnen versnipperd. De verschillende wijken kennen daardoor niet 
veel samenhang. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is om ook de nieuwe bewoners te 
binden aan Diemen.  
 

Dit kan door van Diemen een gemeente te maken waar 
het niet alleen goed wonen is, maar om er ook voor te 
zorgen dat de Diemenaar hier sport, winkelt en vertier 
zoekt. Elke Diemenaar moet zich thuis voelen in 
Diemen. Hiervoor is het nodig dat de gemeente 
investeert in faciliteiten die op dit moment nog niet 
aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
middelbare school of een hockeyvereniging. Hiermee 
wordt in ieder geval de jeugd sterker aan Diemen 
gebonden.  
 

De VVD maakt zich hier hard voor en stelt dan ook kort en bondig: Diemen Voorop. 
 
Vanuit de insteek Diemen Voorop worden initiatieven van inwoners door de gemeente en instanties 
positief benaderd. Wij kijken naar de kansen en brengen problemen eerlijk in kaart. Daarbij zoeken 
wij naar een alomvattende oplossing, waarin het belang van héél Diemen voorop staat. Dus 
bijvoorbeeld niet het belang van één flatgebouw of één wijk afzonderlijk beschouwen maar, los van 
de waan van de dag, het belang van woningbouw in zijn totaliteit voor heel Diemen in kaart brengen.  
 
De Diemense VVD is de partij die opkomt voor de lokale belangen van inwoners, ondernemers én 
organisaties. Als lokale partij maken wij gebruik van ons uitstekende landelijke netwerk. De VVD 
komt natuurlijk op voor onze ouderen maar wij laten niemand in de steek. We maken van de 
uitdagingen onze kracht en leggen de basis voor een sterke samenleving: veilig, verantwoordelijk en 
vrij.  
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1. Diemen, waar het prima leven is 
 

1.1 Diemen, waar je goed en betaalbaar kunt wonen   

 

Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat je op ieder moment in je leven 

het juiste huis kan vinden en dat er mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

Wél moet Diemen hierin zijn eigenheid als stedelijk dorp met zijn relatieve rust en zijn groene 

karakter behouden. 

 

 De bouwgrond in Diemen is schaars. 

Om optimaal gebruik te maken van de 

oppervlakte in onze toch kleine 

gemeente moet de nog beschikbare 

bouwgrond worden geïnventariseerd.  

 Omdat er een groot tekort is aan 

(huur)woningen in het 

middensegment, willen wij dat de 

beschikbare grond in Diemen zoveel 

mogelijk voor dergelijke woningen 

bestemd wordt. Hierdoor blijft Diemen een gemeente waar ook verpleegkundigen, 

politieagenten en onderwijzers kunnen wonen én komt er vanwege doorstroming woonruimte 

beschikbaar voor onze kinderen. 

 De VVD handhaaft de startersleningen, die verstrekt worden aan inwoners van Diemen en aan 

mensen die in het verleden 8 jaar in Diemen hebben gewoond.  

 Voor ouderen, die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe 

woonvormen en aanpassingen van bestaande woningen. Benodigde vergunningen moeten 

ruimhartig en snel worden verleend. 

 De VVD wil dat de gemeente woningcorporaties aanspreekt op scheefwonen en op het actief 

stimuleren van doorstromen. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom 

zijn we voor lage lasten op het eigen woningbezit.  

 Ontwikkelingen moeten een positieve impuls geven aan de buurt zoals bijvoorbeeld het geval 

was met de Brede Hoed (in het gebouw van de Brede Hoed werden naast appartementen ook 

een aantal zorginstellingen waaronder een gezondheidscentrum gehuisvest).   
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1.2  Diemen, waar het schoon en heel is. 

 
Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van 

hun tuin, balkon en straat.  

 

 Groot onderhoud van wegen wordt voortvarend en conform planning aangepakt, zodat onze 

inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo wordt ervoor gezorgd 

dat bijvoorbeeld in Diemen Noord geen achterstallig onderhoud ontstaat. Diemen Zuid is aan 

herinrichting toe. Dit wordt de komende jaren voortvarend aangepakt. 

 Mits voldoende vaak geleegd zijn we 

voorstander van ondergrondse afvaldepots. 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken 

tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere 

overlast wordt aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk worden 

de kosten verhaald op de veroorzaker. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en afvalverwerking. We streven niet 

alleen naar een efficiënte manier van ophalen en verwerken van afval, maar ook naar een betere 

scheiding van het afval, iets waar Diemen ten opzichte van andere gemeenten mee achterloopt. 

Dit leidt tot lagere kosten voor Diemenaren én stimuleert de circulaire economie, waarbij afval 

gebruikt wordt om nieuwe producten te maken. 

 De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van water en het beheer van het 

grondwaterpeil. Wij vinden het normaal dat iedereen die hiervan profiteert, ook bijdraagt aan de 

kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd.  

 Kraken is diefstal. In overleg met betrokken partijen zorgt de gemeente ervoor dat de wet wordt 

gehandhaafd.  

1.3  Diemen, waar je kunt genieten van de natuur 

 
De natuur is toegankelijk voor recreatie. We moeten op onze eigen manier van de natuur kunnen 

genieten. Daarbij is het belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen.  

 

 Groen is er voor iedereen. Het 

Diemerbos moet daarom ook ruimte 

bieden aan bijvoorbeeld festivals voor 

jongeren. 

 Kleinschalig groen vinden we 

belangrijk, het geeft zuurstof aan de 

wijk. Het Van Gemertplantsoen is toe 

aan renovatie en moet aantrekkelijker 

worden gemaakt. 

 Wij willen geen verdere verkoop van restgroen. Ook vanwege de afvoer van regenwater. 
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1.4  Diemen, vlot van A naar B    

 

Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van 

de kerntaken van de gemeente.  

 

 Diemen is nadrukkelijk opgedeeld in vier gedeelten: Diemen Centrum, Diemen Zuid, Diemen 

Noord en Diemen Buitengebied. Daar waar mogelijk willen we barrièrewerking voorkomen. Zo 

juichen we de komst van de spoorwegondertunneling toe. Met de komst van de tunnel wordt 

Diemen meer één geheel. 

 Ondanks het feit dat Holland Park al voor een belangrijk deel is gerealiseerd, is er nog geen 

besluitvorming over doorstroming van verkeer in Diemen Zuid. Ook over een mogelijke 

ontlasting van de Boven Rijkersloot is nog geen oplossing. Besluitvorming op dit punt dient de 

hoogst mogelijke prioriteit te krijgen. 

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen, naast goede fietsroutes, ook voldoende 

stallingruimtes.  

 Het is belangrijk dat er goed openbaar 

vervoer is. Het openbaar vervoer is 

geen vervanger voor de auto, maar 

een aanvulling. We zijn tegen het 

laten rijden van bussen gevuld met 

lucht in plaats van passagiers. We zijn 

daarom terughoudend met het 

subsidiëren van het OV. Er bestaat 

immers niet zoiets als gratis openbaar 

vervoer. 

 De gemeente stelt bij de inrichting van straten en wijken, zoals bij nieuwbouw op Plantage de 

Sniep, de verkeersveiligheid als eerste prioriteit. We zijn voorstander van initiatieven waarmee 

buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.   

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. Een 

wegafsluiting is minder vervelend als er 

duidelijk een alternatieve route 

geboden wordt. De gemeente maakt 

actief bekend wanneer er gewerkt 

wordt aan de openbare ruimte, zodat 

mensen en bedrijven hiermee rekening 

kunnen houden en er minder 

“zoekverkeer” is.  
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1.5 Diemen, waar je dichtbij kunt parkeren 

 

Naast het openbaar vervoer, de fiets, en de scooter zal de auto een belangrijke rol blijven spelen in 

ons dagelijks leven. We zijn dan ook voor het faciliteren van het autogebruik. Daar hoort parkeren 

bij. 

 

 Diemen is geen parkeerplaats voor Amsterdam of Schiphol. 

Parkeerregulering, bijvoorbeeld in de vorm van blauwe zones, 

is daarom noodzakelijk. 

 In heel Diemen moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. 

Het parkeren op Holland Park is een punt van zorg. 

 Wij willen een ruimhartig parkeerbeleid voor de Diemenaren. 

Vergunningen moeten daarom soepel en snel verstrekt 

worden. 

 We zijn geen fan van betaald parkeren. Als er dan toch 

gekozen moet worden voor betaald parkeren, dan mogen de 

tarieven hooguit kostendekkend zijn. 

 Parkeerbeleid werkt alleen als er goed wordt gehandhaafd. Zo 

zal de gemeente ook aandacht moeten hebben voor 

handhaving van het blauw- en het vergunningparkeren.  

 Diemen Centrum moet toegankelijk blijven. Daarom streeft de 

VVD naar dubbeltjesparkeren gedurende één uur op het 

parkeerterrein achter de Omval. 
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2.  Diemen, waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  Diemen, waar mensen volop de ruimte krijgen 

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen 

in Diemen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, 

initiatieven van bijvoorbeeld Serve the City Diemen en 

het Repair Cafe. Wij juichen deze initiatieven toe. Het 

sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij 

ons streven naar een krachtige gemeente en een 

compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

Na burgerparticipatie is het nu tijd voor overheidsparticipatie; Diemen is momenteel nog 

voornamelijk gericht op vormen van participatie waarbij de gemeente de gemeenschap uitnodigt om  

mee te denken. De gemeente houdt zo de centrale en regisserende rol. Nu is het tijd om een stap 

verder te gaan en de rol van de inwoners wordt benadrukt. De gemeente speelt dan meer een 

faciliterende rol. 

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen 
helpt om bijvoorbeeld Stichting Welzijn Diemen op de been te houden. Hiermee blijft het 

mogelijk om diverse vitale activiteiten 
in de dorpskern in stand te houden, 
zoals Het Huis van de Buurt ’t Kruidvat 
in Diemen Zuid, de 
Buurtsportcoaches, naschoolse 
activiteiten op het gebied van 
talentontwikkeling, informatieve 
huisbezoeken en de website “Diemen 
voor elkaar”.  We vinden dat er een 
tweede Huis van de buurt moet 
komen in Diemen Noord.  
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2.2  Diemen, waar ondernemers volop ruimte krijgen 

 

Ondernemers zijn onmisbaar voor een bloeiende economie. Als het goed gaat met de lokale 

ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Lokale ondernemers zoeken elkaar op via 

Ondernemend Diemen en ZZP’ers treffen elkaar bij de maandelijkse koffieochtenden.  

 

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 

Daarom willen wij dat de gemeente bedrijveninvesteringszones stimuleert. Een aantrekkelijk 

winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.  

 

 Kantoren en bedrijfspanden die er (nog) zijn worden behouden en gefaciliteerd door de 

gemeente. 

 We schaffen de vergunningen af voor een klein terras met 4 tafeltjes.  

 Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. De gemeente ondersteunt 

en faciliteert maar tegelijkertijd wordt, waar dat mogelijk is, de ruimte gegeven aan de 

ondernemers. Het afschaffen van de reclamebelasting ondersteunden wij daarom van harte. 

 Ondernemers kunnen zelf prima bepalen 

wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

Diemen heeft van de huidige 

winkeltijdenwet gebruik gemaakt zodat 

winkeliers bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen 

of zij op zondag open willen zijn.  

 De gemeente betaalt rekeningen binnen 

dertig dagen.  

 We verlengen de geldigheidsduur van 

vergunningen waar dat kan. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels.  

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle 

lokale lasten staan vermeld.  

 We willen overbodige, tegenstrijdige en niet handhaafbare regels schrappen. Wij willen graag 

één wethouder verantwoordelijk maken voor de coördinatie van de vermindering van de 

regeldruk.  
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2.3  Diemen, waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen en 
bewonersinitiatieven 

 

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.  

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. Deze bedrijven kunnen helpen om natuur en milieu 

te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met 

subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn op eigen initiatief bezig met duurzaam ondernemen. 

Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de 

natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 

 

 Elektrische auto’s zijn een goede, 

zuinige manier om van A naar B te 

komen. De gemeente werkt actief 

mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame 

energie zoals zonnecellen door 

minder regels en eenvoudige 

procedures op te stellen, niet door 

subsidie te verstrekken.  

 De gemeente faciliteert 

bewonersinitiatieven zoals Samen 

Sneller Duurzaam. 
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3.  Diemen, waar iedereen meedoet 

 

3.1 Diemen, waar je met plezier naar je werk gaat 

 

Werk zorgt voor inkomen en voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en 

eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. We willen 

dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is 

zonde om die niet gebruiken.  

 

Werk hoeft echter niet altijd betaald te zijn. Wij zijn blij met de actieve vrijwilligers in Diemen. Zij 

maken de gemeente tot een leukere en gezelligere plek om te wonen.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten, 

binnen de mogelijkheden van de wet, zoveel mogelijk aan lokale ondernemers. 

 De gemeente zorgt dat mensen met een Participatiewet-uitkering aan de slag gaan. Mensen die 

tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan het werk. Mensen die gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn, kunnen soms deels aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, 

verdienen een vangnet in de vorm van een uitkering.  

 Iedereen die zijn baan kwijtraakt, verdient een steun in de rug om weer aan de slag te komen. 

Het verliezen van je baan is ingrijpend.  

 Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. 

Deze tegenprestatie moet wel in het teken staan van het vinden van regulier werk, niet het 

vervangen ervan. 

 Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn. 

Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) worden zoveel mogelijk 

beperkt.  

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden volledig 

teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.  

3.2  Diemen, waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 
 

Op school leren kinderen wat normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 

Op school leer je wat normaal is en wat niet. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
 

 Een goede opvoeding biedt kansen voor de 

ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in 

de eerste plaats verantwoordelijk. 

 De school is in Diemen goed en veilig bereikbaar voor 
kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 
mogelijkheden zijn om je kind veilig naar school te 
brengen. Bij de realisatie van nieuwe scholen, zoals 
de Kersenboom, zal daar goed op worden gelet. 
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 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of 

nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor 

muziek, sport en cultuur. Daarom is de VVD een voorstander van het concept Brede School.  

 School is een veilige plek, waar kinderen zich thuis voelen. Daarbij hebben scholen nadrukkelijk 

een taak bij vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal 

of het kinderdagverblijf.  

 Als ouders het belang van het kind schaden, grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. 

 Als ouders en/of kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij 

vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen 

met het gezin naar de beste oplossing(en) zoekt.   

 Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente 

zorgt voor een goede koppeling tussen enerzijds de zorgverleners en anderzijds de instellingen 

rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

 De VVD ziet graag een middelbare school komen in Diemen. 

3.3 Diemen, waar iedereen goede zorg krijgt 

 
Iedereen verdient goede zorg. We vinden 

het normaal dat familie, buren of 

vrijwilligers je helpen als je gezondheid je in 

de steek laat. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de 

ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij 

hem of haar past. Veel mensen willen zo 

lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in 

hun eigen omgeving en met de 

ondersteuning die daarbij nodig is. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

 De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat ouders gemakkelijk 

de weg kunnen vinden in het woud van hulpverleners. De Brede Hoed medewerkers helpen om 

duidelijkheid te scheppen in de regels en denken mee. De VVD wenst een beter cijfermatig 

inzicht in de hoeveelheid verleende zorg en een versterking van de regiefunctie van de gemeente 

in de vorm van het Brede Hoed Team. 

 De VVD zet in op “vroegsignalering” van jongeren om ernstige ontsporing te voorkomen.  

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg 

is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij en zorgt 

ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van 

deze zorg en dat een goede vervanger het even overneemt. Bovendien draagt de gemeente bij 

aan een mantelzorg steunpunt (Markant), die mantelzorgers met raad en daad kan bijstaan.  
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 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.  

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de 

gemeente een eigen bijdrage. De VVD vindt goede voorlichting hierover van groot belang. 

 De VVD wil het PGB zoveel mogelijk beperken en zorgen dat er goede zorg in natura beschikbaar 

is. Het PGB moet een noodoplossing zijn als zorg in natura niet mogelijk is. 

 

3.4 Diemen, waar iedereen kan sporten 

 

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.  

 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van 

het ruimtelijke ordeningsbeleid. De VVD wil na 

Diemen Noord ook een Cruijff Court realiseren 

in Diemen Zuid.  

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse 

opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten 

bewegen. De buurtsportcoaches spelen hierbij 

de verbindende rol.  

 Sport moet ook toegankelijk zijn voor mensen 

met een beperking. Daar waar nodig springt de 

gemeente bij.  

 De VVD ziet graag dat burgerinitiatieven maximaal worden ondersteund. Zo ziet de VVD graag 

een hockeyvereniging komen in Diemen. 

3.5  Diemen, waar aandacht is voor kunst en cultuur 

 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor 

de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. 

Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief 

effect op de Diemense economie.  

 

Cultuur in Diemen is van iedereen. Voor ons zijn 

daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het 

beschermen van de vrijheid van meningsuiting heel 

belangrijk. 

 

 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 

cultuurhistorische evenementen, zoals de Sinterklaasintocht en Dodenherdenking op 4 mei.  

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 

basisschool krijgt ieder kind wat ons betreft cultuureducatie. 
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 Cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen of van een specifieke groep instellingen 

die op dit moment door de overheid wordt gesubsidieerd. Bij subsidieverlening wordt hierop 

getoetst.   

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag zien welke eigen inkomsten worden 

verworven.  

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. Hierin moet de gemeente 

flexibel zijn. 

3.6  Diemen, waar nieuwkomers zich aanpassen  

 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het 

veilig is dan gaan ze weer terug naar hun thuisland.  

 

 Zolang nieuwkomers in Diemen zijn, passen zij zich aan. Dat betekent dat zij de Nederlandse taal 

leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal 

leren is een verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te 

bevorderen dat er voldoende betaalbare Nederlandse taal cursussen zijn.  

 Er zijn in Diemen veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in 

onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en 

verwachten dat ook van anderen. 

 Om asielzoekers te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 

ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  
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4. Diemen, waar het veilig is 
 

4.1 Diemen, waar je je veilig voelt 

 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. 

 
 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag 

beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze 
nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 
gemeente de diensten komen. 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms 
handig, maar nooit de enige mogelijkheid. Het blijft 
mogelijk om misstanden via telefoon aan te kaarten. 
Aangifte kan op het bureau, via internet of het 3D-loket en 
via de eigen wijkagent, die in dat geval op afspraak langs 
komt. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven 
als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om 
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct 
de telefoontjes verwerkt. Ook de terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. 

 De gemeente pakt drugdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 
drugspanden te sluiten. 

4.2 Diemen, waar de regels worden gehandhaafd en criminelen hard worden 
aangepakt 

 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uiteraard uit 
den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun 
werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of 
aanvallen met de bevoegdheden die ze hiervoor hebben gekregen.  
 
 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt 

goed kennen voegen daar extra’s aan toe. 
 We willen het aantal wijkagenten op het landelijk 

gemiddelde brengen. Wijkagenten zijn mobiel bereikbaar. 
 Diemen pakt met Operatie Scheerlicht identiteits- en 

woonfraude aan.  
 We willen niet naast criminelen wonen. De gemeente heeft 

een taak bij toezicht op (tijdelijke) verhuur en bij verkoop 
van woningen. De gemeente is hierover in gesprek met 
verhuurders en makelaars. Extra Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) versterken de handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit. 

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers 
worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en 
die van het lokaal gezag. 
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 De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en van de mogelijkheden die tot 
zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken 
valt aan het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, 
noodbevelen, noodverordeningen, preventief fouilleren en cameratoezicht. 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten. Te denken valt aan goede verlichting, het 
gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s. Bij de inrichting van de openbare ruimte, zoals op 
Holland Park en bij het station Diemen Zuid, speelt veiligheid een belangrijke rol. 

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om 
geweld of overlast tegen te gaan. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 
 Schade en kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. 
 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren 

van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet 
BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor biedt  

 Er is ruime aandacht voor cybercriminaliteit en beveiliging van data. 
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5. Diemen, een zelfstandige gemeente die er voor ons is 
 

5.1  Diemen, waar de gemeente dienstbaar en modern is 

 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is daarom heeft Diemen een digitaal 
loket. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt.  
 
 De gemeente is er voor ons en niet 

andersom. De gemeente is daarom 
telefonisch goed bereikbaar. De 
gemeente doet er alles aan om je te 
helpen.   

 De gemeente communiceert 
begrijpelijk en tijdig. 

 Dienstverlening vindt digitaal plaats en 
verder zoveel mogelijk op afspraak. 

 De ICT van de gemeente is up to date, de persoonsinformatie is altijd beveiligd en de privacy 
gewaarborgd.  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. College- en raadsbesluiten zijn zoveel mogelijk 
openbaar en online beschikbaar. 

 De gemeente zorgt voor een goed toegankelijk klachtenloket. 

5.2  Diemen, waar de overheid je niet in de weg zit 

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven uit de samenleving 
stimuleert en faciliteert. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden 
bij de besluitvorming.  

 
 De VVD wil de zelfstandigheid van Diemen behouden. 
 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor 

de inwoners. 
 De gemeente werkt samen in regioverband en werkt samen met andere gemeenten als daarmee 

voordeel wordt behaald op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. 
 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente 

brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. Dit leidt tot verbeterde en versnelde 
vergunningverlening. 

5.3  Diemen, waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 

 

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en 

zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor lage gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat 

allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 
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 De afvalstoffenheffing in Diemen is hoog . Gezien de slechte score in Diemen met betrekking tot 

afvalscheiding vinden wij dat de methode van afvalinzameling moet worden herzien. Bij mindere 

serviceverlening horen lagere lasten. 

 Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot 

huishouden. We zijn voorstander van verschillende tarieven voor eenpersoonshuishoudens, 

tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.   

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. 

Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte 

scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met 

structurele middelen. Inkomstenmeevallers mogen wat ons betreft niet worden gebruikt voor 

structurele extra uitgaven.  

 De gemeentelijke schuldenlast is hoog. Deze willen we terugdringen, hetgeen betekent dat 

nieuwe investeringen grondig moeten worden afgewogen naar nut en noodzaak. 

 De VVD is voor een goed doordacht en rechtvaardig armoedebeleid waarin niet alle aandacht 

uitgaat naar bijstandsgerechtigden; werken moet lonen. 

 
 
 
 


