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Voorwoord
Beste lezer,
In dit stuk geven de negen politieke partijen van Diemen aan wat zij zoal willen doen
voor Diemense jongeren de komende vier jaar.
De negen partijen zijn:
✓ de PvdA
✓ Ons Diemen
✓ de Partij van de Ouderen
✓ GroenLinks
✓ de Ouderenpartij Diemen
✓ de VVD
✓ D66
✓ het CDA
✓ Leefbaar Diemen
Ook jouw stem is belangrijk! Breng je stem uit op 21 maart.

PvdA

VEEL BEREIKT
“De afgelopen jaren is met de PvdA in het Diemense gemeentebestuur veel bereikt; de
openbare ruimte is verbeterd, de studentencampus DiemenZuid is gerealiseerd en in
HollandPark zijn de eerste woningen opgeleverd, De Sniep wordt een prachtige wijk, de
veiligheid verbeterd, en er zijn veel nieuwe speelplekken.
De nieuwe taken op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, AWBZ,
jeugdzorg zijn goed opgepakt en het armoedebeleid is verder uitgebreid. De PvdA wil
verder, want er is nog veel te doen. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners
en Diemense organisaties die prettige plek voor iedereen te realiseren.”
ONTMOETEN EN VERBINDEN
“De kracht van Diemen is dat veel mensen elkaar kennen en ontmoeten. De vele
bloeiende verenigingen en goede accommodaties voor verenigingen en organisaties
dragen hiertoe bij. Ook evenementen als het Diemer Festijn, Het Loswalfestival, de
Kinderzomerspelen, en buurtfeesten zorgen voor die ontmoeting. De PvdA-Diemen
koestert die kwaliteit van onze gemeente. Straten en pleinen zijn de huiskamer van de
gemeenschap. Kwaliteit en onderhoud van straten en pleinen zijn voor de PvdA Diemen
ook belangrijk voor een sterke en veilige gemeenschap. Daarvoor zullen wij ons
onverminderd blijven inspannen.”
WONEN
“Voor starters is het een groot probleem om in Diemen geschikte en betaalbare
woonruimte te vinden. In de nieuwbouw willen wij extra aandacht voor deze groepen.
Dankzij de inzet van de PvdA- Diemen wordt al enige tijd 15 % van de vrijkomende
goedkopere woningen exclusief aan Diemense starters verhuurd en is er een
koopstimuleringsregeling voor starters. Uiteraard willen wij dat in de komende periode
volhouden. Van de vrijkomende sociale huurwoningen wil de PvdA 25 % reserveren
voor Diemenaren.”
NATUUR
“Het Diemerbos, en de Diem zijn geweldige groengebieden. De PvdA wil de recreatieve
functie en de toegankelijkheid van deze gebieden versterken. Onder meer speelweiden,
sportmogelijkheden en een speelvijver maken het verblijf in deze gebieden
aantrekkelijk. De PvdA Diemen is voorstander van een kleinschalig strandje bij de Diem,
natuur is niet alleen om naar te kijken, maar ook om te recreëren…..

….. Het gebied Spoorzicht (voormalige sportterrein) is in de loop van de tijd “groen”
geworden. Toch is de PvdA-Diemen voorstander van bebouwing van het gebied als het
voor de gemeente rendabel en met maatschappelijk nut is te ontwikkelen. De PvdA wil
een deel van het terrein gebruiken voor sociale woningbouw.”
VERVOER
“Goede en veilige fietspaden en fietsenstallingen moeten ervoor zorgen dat de Diemense
inwoners voor hun verplaatsingen in en rondom Diemen steeds meer de fiets in plaats
van de auto gaan gebruiken. De fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra stations en
bus en tramhaltes zullen op dat groeiend fiets gebruik moeten worden afgestemd.
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor het terugdringen van het autoverkeer. De
PvdA is tevreden met de huidige verbindingen en frequenties van trein, tram en bus. Wij
zijn voorstander van het doortrekken van tramlijn 9 naar station Diemen-Zuid. De PvdA
is tegen het gebruik van de metro en tramwerkplaats als remise voor andere tramlijnen
dan lijn 9.”
SCHOLING
“De Openbare Bibliotheek zien wij als een basisvoorziening. Alle inwoners moeten
toegang kunnen hebben tot het aanbod van informatie, cultuur en educatie. De
Bibliotheek moet ook een plek zijn waar kinderen rustig kunnen leren.
Het aantal kinderen in Diemen en in de regio neemt toe. Het aanbod van middelbaar
onderwijs zal daarom moeten groeien. De PvdA wil daarom een middelbare school in
Diemen. Wij hebben daarbij een voorkeur voor een brede scholengemeenschap. …….
……. Achterstandskinderen hebben extra steun nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen
die zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het buitenland. Huiswerkbegeleiding en
projecten als “school is cool zijn daarom belangrijk. Daarnaast zijn kleine klassen
essentieel voor de leerontwikkeling van de kinderen. Veel klassen in het basisonderwijs
zijn nog steeds te groot. In verkleining moet extra worden geïnvesteerd. De gemeente
zorgt met goede schoolgebouwen dat het Diemense Basis onderwijs deze taken goed
aankan.”
VERENIGINGEN
“De PvdA-Diemen vindt dat een gemeenschap alleen goed kan functioneren als mensen
elkaar kennen en kunnen ontmoeten. De Diemense cultuur- en sportverenigingen
vervullen hierin een belangrijke rol.
Diemen kent een verheugend aantal goed functionerende verenigingen waarvan veel
inwoners gebruikmaken. Het is belangrijk dat verenigingen kunnen blijven beschikken
over voldoende gebruiksruimten en accommodaties tegen een redelijke prijs.
De gemeente moet naar vermogen hierin blijven voorzien. Van de leden en inwoners zelf
verwachten wij hun inzet om de verenigingen te laten functioneren. Dit blijkt soms
moeilijk door een tekort aan vrijwilligers. Tevens hebben verenigingen te maken met
ingewikkelde regelgeving. De gemeente ondersteunt actief de Diemense verenigingen.
Mensen en organisaties in Diemen zetten zich vaak in voor projecten in de derde wereld.
De PvdA vindt deze projecten belangrijk, ook omdat ze bijdragen aan het bewustzijn
over armoede in de wereld. De bestaande regelingen om het met deze acties opgehaalde
geld te verdubbelen, willen wij voortzetten.”

VRIJE TIJD
“De PvdA-Diemen wil jaarlijks geld beschikbaar stellen aan jongeren die initiatieven
nemen met een positief effect op de jeugd. Ook willen wij initiatieven ondersteunen van
inwoners die in buurten actief zijn om daar de leefbaarheid en de sociale samenhang te
bevorderen.
De moderne jeugd zoekt steeds meer een eigen weg. Een jongerencentrum past hierin
niet meer. Goede sportvoorzieningen en ontmoetingsruimte in de wijken zijn veel
belangrijker voor de vrije tijd besteding van jongeren. Jongeren ook het recht op ruimte
voor zichzelf, zonder dat zij anderen daardoor tot last zijn. De PvdA maakt zich dan ook
sterk voor voorzieningen voor de oudere jeugd en wil investeren in o.m. Cruijff-courts,
trapveldjes en skatebanen en de sportvoorzieningen. In de buurthuizen en de Omval
moet plek zijn voor jongeren om zelf activiteiten te organiseren.”
SPORT
“Diemen mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal sportvoorzieningen. Tal van
sporten kunnen worden bedreven in onze twee sporthallen, de blaashal, het zwembad
en op de sportvelden. Ook bieden de groene gebieden bij Diemen volop gelegenheid
voor recreatief gebruik. De PvdA is er van overtuigd dat de sportverenigingen een
belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van de Diemense gemeenschap. De PvdA
wil de sportorganisaties in onze gemeente stimuleren om nog meer Diemenaren actief
bij het sporten te betrekken. Waar nodig investeert de gemeente samen met de
sportorganisaties in uitbreiding en verbetering van sportvoorzieningen. Hockey is een
snel groeiende sport. De PvdA zal initiatieven om een Diemense Hockey club op te
richten actief ondersteunen. De PvdA wil dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in
een extra sporthal en de renovatie van het zwembad.”
ZORG
“De PvdA vindt dat het Ouder Kind Centrum een belangrijke ondersteuning moet bieden
aan alle ouders die advies willen op het gebied van groei en opvoeding. Er zijn gezinnen
waar grote problemen bestaan, vaak met diverse oorzaken (multiproblem-gezinnen). In
deze situatie moet extra gezinsbegeleiding worden geboden om ouders en kinderen
weer op de rails te krijgen.
Er is meer (preventieve) aandacht nodig voor de zogenaamde zorgmijders: mensen die
te laat een beroep doen op hulp en voorzieningen. Daar kan het netwerk van scholen,
artsen en andere hulpverleners aan bijdragen. De gemeente zorgt voor goede en
vindbare voorlichting.”
ARMOEDEBELEID
“Het bestaande beleid met schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en budgetcursussen
zal worden voortgezet. De afgelopen jaren is het armoedebeleid verruimd. De PvdA had
en heeft hierbij de grootste aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. De PvdA
blijft investeren in hun participatie in onderwijs en sport. De faciliteiten die we hiervoor
hebben gemaakt als bijdragen in een pc voor brugklassers, contributie voor
verenigingen, sportkleding willen wij zonder meer handhaven. De stadspas moet
beschikbaar blijven voor mensen met een minimuminkomen.”
Meer weten?
diemen.pvda.nl

Ons Diemen

Ons Diemen is een vereniging die de mensen uit Diemen dichterbij de gemeente brengt
en de gemeente dichter bij haar inwoners. Ons Diemen bestaat uit een diverse groep
bewoners van allerlei leeftijden (25-65 jaar) die zich wil inzetten als bruggenbouwer
tussen bewoners en het gemeentebestuur.
Wat wij met name willen bereiken zijn betaalbare huur- en koopwoningen voor lage- en
middeninkomens en starters en dat Diemenaren vaker voorrang krijgen bij
woningtoewijzing.
Met het oog op de toekomst vinden wij het belangrijk dat Diemen een duurzame
gemeente wordt. Wij willen de diversiteit in sport stimuleren en zorgen voor een nóg
actiever beleid tegen de vereenzaming van ouderen. Wij hechten groot belang aan een
leefbare omgeving, veilige oversteekplaatsen, veel groen in de straten. Activiteiten en
speelplaatsen voor zowel de jongere kinderen als voor de oudere jeugd.
ONS DIEMEN, VOOR JOUW DIEMEN!
Meer weten?
www.onsdiemen.nl

Partij van de Ouderen

De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom!
Partij van de Ouderen Diemen wat zijn de plannen voor de nieuwe periode 2018 - 2022:
• Iedereen is gelijk voor ons maar de kwetsbare verdienen extra aandacht
• Goede voorzieningen en toch minder lasten
• Goede en veilige infrastructuur
• Goede milieunormen en reëel haalbare doelstelling
• Goed onderwijs, iedereen verdient een gelijke kans
• Goede Sport, cultuur & recreatie voorzieningen
• Goede huisvesting naar draagkracht
• Transparante politiek
Huisvesting:
Gemaakte afspraken in regionaal verband moeten wellicht heroverwogen worden nu
blijkt dat de bouw en toewijzing van sociale huurwoningen niet het beoogde effect heeft
en de lange wachtlijsten uitzichtloos zijn. Levensbestendig en of doelgericht bouwen
voor jongeren, gecombineerd met inwoners die kleiner kunnen en willen wonen,
wellicht een nieuwe optie maar de tijd dringt.
Algemeen:
het standpunt van mijn mede partijgenoten, die hebben er ook zin in om de medemens
van dienst te zijn als Volksvertegenwoordiger. Het gaat op zich best goed met onze
gemeente maar we zullen aandacht moeten blijven houden voor de kwetsbare groepen,
daarnaast met wensen. Van jong tot op leeftijd gaat vanzelf maar de wijze waarop
verschilt nog al eens. Sociale cohesie ‘Eén voor allen, allen voor één’
We zullen onze jonge burgers alle kans gunnen zich te ontwikkelen middels goede
schoolvoorziening.
Binnen en buitensport:
Sport is een belangrijk onderdeel van gezond leven, van jong tot gerespecteerde leeftijd
zullen er faciliteiten moeten blijven, of komen, nu doet Diemen best al veel maar het is
belangrijk de ontwikkelingen te blijven volgen maar ook om verdere initiatieven te
nemen.
Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zal de partij met de meest gekozen stemmen de
onderhandelingen starten om een coalitie te vormen. Lukt het om de helft +1 zetels te
binden dan begint het schrijven van een coalitieprogramma. De partijen proberen dan

het maximale uit hun programma te halen en dat in het coalitieprogramma te krijgen.
Maar zo jullie weten begint dan ook het water bij de wijn gieten. Hoe hard zijn dan
standpunten, anders gezegd regeren of in de oppositie.
De Partij van de Ouderen is er in principe voor iedereen, wij willen geen verschil maken
maar zeggen wel dat kwetsbare groepen extra aandacht krijgen. En we gebruiken een
bekend gezegde
“wie de jeugd heeft de toekomst” en wij staan open ze te helpen.
Als Partij van de Ouderen Diemen vinden wij het belangrijk om samen te werken met
bewoners en maatschappelijke organisaties, met de jongerenraad en
kinderburgemeester. Hun ideeën kunnen ons dienen tot inspiratie maar wel met
realiteitszin! Beloven is simpel, waarmaken is van iets anders en stemmen krijgen op
mooie praatjes geeft geen garantie maar de zetels zijn wel ingevuld!
Meer weten?
www.partijvandeouderen.com

GroenLinks

GroenLinks gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen zoals in Artikel 1 van de
Grondwet beschreven. Wij willen één samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en
zich veilig voelt met verdraagzaamheid en solidariteit als uitgangspunten. Dit geldt
natuurlijk ook, of misschien wel juist, voor jongeren zodat jongeren de ruimte hebben
om te ontdekken wie zij zijn en waar hun kwaliteiten en interessen liggen. De groep
jongeren is heel divers. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat voorlichting over
seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie op alle scholen
plaatsvindt.
GroenLinks wil dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners die hun leefomgeving willen
verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren betrokken worden, dat er niet over
hen, maar met hen gepraat wordt, bijvoorbeeld over de inrichting van sport- en
ontmoetingsruimten, jongerenwerk en Jeugdzorg. GroenLinks neemt jongeren serieus
en zal hun belangen behartigen als het gaat om bestrijding van werkloosheid, zoeken
naar stageplekken, starten op de woningmarkt en stimuleren van deelname aan sport en
cultuur.
Meer weten?
diemen.groenlinks.nl

Ouderenpartij Diemen

Als Partij van de Ouderen Diemen willen we vooral ouderen een stem geven in de
gemeentepolitiek. Maar we zijn geen one issuepartij. Daarom stellen we in een adem
voor niet alleen passende woningen voor ouderen die kleiner willen gaan wonen te
willen bouwen, maar ook voor jongeren die tot boven hun 30ste gedwongen worden
thuis te blijven wonen. En als we pleiten voor meer bankjes in de openbare ruimte, dan
zijn die niet alleen voor ouderen of voor mensen met een beperking, maar ook voor
jongeren om op te zitten.
Wat desondanks wel interessant is, is dat de PvdO Diemen twee jongeren op haar
kandidatenlijst heeft geplaatst: Imara Bonilla en de bij de Jongerenraad niet onbekende
Lisanne van Bree. Ze staan op de vijfde en zesde plaats. We hopen dat ze op 21 maart
samen in onze nieuwe fractie worden gekozen.
Meer weten?
www.ouderenpartijdiemen.nl

VVD

De VVD wil niet dat Diemen vergrijst doordat jongeren massaal vertrekken naar
Amsterdam of elders. De jeugd gaat zich meer verbonden voelen met Diemen. Dat willen
we onder meer bewerkstelligen door het realiseren van een middelbare school en het
vinden van een goede plek in Diemen voor de inmiddels opgerichte hockeyvereniging.
Diemen is verantwoordelijk goede schoolgebouwen.
Ook zien we graag dat er meer woningen voor Diemense jongeren beschikbaar komen.
Dit is wat ons betreft een speerpunt voor de nieuwe, binnenkort vast te stellen,
woonvisie.
Vroegsignalering van jongeren met probleemgedrag om verdere ontsporing te
voorkomen is eveneens een VVD onderwerp. Kinderen mogen nooit de dupe zijn van de
financiële situatie van ouders. Ontwikkelkansen van kinderen staan voorop.
Belangrijk vinden wij verder dat de er vertier is voor jongeren in Diemen. Het Diemer
festijn kan, wat ons betreft, meer op de jongeren worden gericht. Ook willen we
nadenken over een nieuwe locatie voor het organiseren van festivals voor jongeren nu
deze niet meer in het Diemerbos kunnen worden georganiseerd.
Meer weten?
www.vvd-diemen.nl

D66

Plannen D66 voor jongeren in Diemen
D66 is een partij die ook in Diemen durft te investeren in de toekomst en vertrouwt op
de eigen kracht van mensen. Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving met
gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn.
D66 hecht dan ook grote waarde aan goed onderwijs. Goed onderwijs vormt immers de
basis van ieders persoonlijke ontwikkeling, levensgeluk en welvaart. Het onderwijs
moet zodanig zijn ingericht dat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan
zien en uitzicht heeft op een baan. Dankzij D66 heeft iedere wijk in Diemen binnenkort
een brede school. Een middelbare school ontbreekt echter tot op heden. D66 vindt dat
de tijd rijp is voor een middelbare school in Diemen en dankzij D66 is de kans hierop
inmiddels groter dan ooit. Jongeren uit Diemen gaan nu naar tientallen verschillende
scholen in naburige gemeenten. Ze moeten relatief ver reizen van huis naar school en
terug met als gevolg dat sociale contacten tussen jongeren uit Diemen onderling
verwateren. Bovendien verzwakt op deze manier de binding die jongeren hebben met
Diemen en het lokale verenigingsleven.
Diemen heeft een zeer actief verenigingsleven en dankzij D66 is er sinds enkele jaren
steeds meer aandacht voor zowel binnen- als buitensport. De komende raadsperiode wil
D66 in Diemen een nog breder sportaanbod faciliteren door een tweede permanente
sporthal te bouwen en hockeyvereniging HC Diemen ruimte te geven om zich in onze
gemeente te vestigen. Daarnaast wil D66 investeren in nog meer mogelijkheden voor
jongeren om ‘vrij’ buiten te sporten in de eigen wijk. In overleg met potentiële
gebruikers zouden bijvoorbeeld fitness- of calisthenicstoestellen geplaatst kunnen
worden in de openbare ruimte. Maar wat D66 betreft moet ook gedacht worden aan een
veldje voor 3x3 basketball en een extra Cruyff Court in Diemen.
Sport is een belangrijke vrijetijdsbesteding, maar uiteraard zijn er ook andere vormen
van recreatie die voor jongeren van groot belang zijn. D66 wil in Diemen de
mogelijkheden voor recreatie in onze mooie, groene buitengebieden uitbreiden zonder
af te doen aan de natuurwaarde. We willen geld investeren in recreatieve voorzieningen
zoals een strandje aan de Diem en bijvoorbeeld een klimparcours en BMX-fietsbaan in
het Diemerbos. Dankzij D66 is het aanbod aan kleine evenementen in het centrum van
Diemen de afgelopen jaren toegenomen. De komende raadsperiode wil D66 ook graag

meer kleine evenementen in het Diemerbos laten plaatsvinden die in tegenstelling tot de
grote muziekfestivals de natuur niet te zwaar belasten.
Voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en recreatie moeten uiteraard ook
goed bereikbaar zijn voor jongeren. Daarom wil D66 investeren in nog meer goede en
veilige fietsverbindingen in – maar ook zeker van en naar – Diemen. Verkeersveilig
doordat het zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden betreft, maar ook veilig in die zin
dat jongeren na het stappen naar huis kunnen fietsen zonder onderweg te worden
beroofd of lastiggevallen. Uitgaansgelegenheden en andere bestemmingen buiten
Diemen blijven daarnaast als het aan D66 ligt dag en nacht bereikbaar met betaalbaar
openbaar vervoer.
Er komt een moment dat je als jongere zelfstandig genoeg bent om het ouderlijk huis te
verlaten en op jezelf te gaan wonen. Dan is het echter wel belangrijk dat je binnen een
redelijke termijn een eigen plekje kunt vinden om je zelfstandigheid vorm te kunnen
geven en jezelf in alle vrijheid te ontplooien. Dat kan tijdelijk in een studentenwoning,
maar uiteindelijk is een betaalbaar huis om te huren of kopen voor langere termijn van
groot belang. Helaas is er momenteel een groot tekort aan betaalbare woningen voor
jongeren. D66 gaat zich de komende raadsperiode dan ook volop inzetten om zoveel
mogelijk extra betaalbare jongerenwoningen in Diemen te realiseren.
Zoals je ziet heeft D66 veel ambities om Diemen in de komende raadsperiode ook voor
jongeren een nog betere gemeente te maken. Maar we horen juist ook graag wat
jongeren zélf voor verbeteringen willen in onze gemeente. Een aantal jaar geleden is op
initiatief van D66 de jongerenraad opgericht in Diemen waardoor deze doelgroep nu al
meer dan ooit betrokken is bij besluiten die in de gemeenteraad worden genomen. Ook
de komende raadsperiode gaat D66 graag met alle jongeren in Diemen het gesprek aan
en zullen we jullie – vaak creatieve – inbreng erg serieus nemen.
Meer weten?
diemen.d66.nl

CDA

Waar CDA Diemen zich speciaal gericht op Jongeren zich voor wil inzetten.
Waarbij we graag willen benadrukken dat er veel in het verkiezingsprogramma staat
wat zowel van toepassing voor jongeren alsook alle andere leeftijden van toepassing
zijn. Zoals bijv. Activiteiten ondersteunen uit de Diemer samenleving die zijn gericht op
verbinding en ontmoeting tussen mensen.
- Uitgebreidere openingstijden in de avonduren van het gemeentehuis voor het afhalen
van ID etc. Tijdens school en of studie tijden is hier minder gelegenheid voor.
- Inzetten op meer zogeheten ‘starterswoningen’ zodat jongeren meer kansen krijgen
om te starten of door te stromen in Diemen.
- 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 opleverden voor de studentes. Het CDA 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.
- Inzetten op het realiseren van een middelbare school in Diemen.
- Wij willen de studenten en onderwijsinstelling InHolland meer betrekken bij de
gemeente.
- Wij willen blijven investeren – eventueel met buurgemeenten – in een gerichte aanpak
om schoolverlaten te voorkomen.
- Het Duran zwembad in Diemen behouden.
- Samen met initiatiefnemers moet gekeken worden of het mogelijk is om een
hockeyvereniging in Diemen te realiseren
- Koop als gemeente coaching in ten behoeve van jeugdtrainers zodat zij leren omgaan
met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben.
- Het stimuleren van talenten op het gebied van Cultuur waardoor ze gestimuleerd
worden om zich verder te ontwikkelen.
- In samenwerking met jongeren onderzoeken of het mogelijk is in Diemen een jongeren
ontmoetingscentrum te realiseren.

- Blijven ondersteunen van de zomerfestivals in het Diemerbos voor jongeren.
- Inzetten op een krachtig jeugdbeleid, waarin de normale, gezonde ontwikkeling van
kinderen en jongeren in hun eigen gezin en buurt voorop staat. In de jeugdhulp moet het
accent liggen op het voorkomen van problemen, actieve signalering als er problemen
ontstaan en tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan.
- 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.
- Het veranderen van Diemen in een gunstige vestigingsplaats voor opstartende
bedrijven. Dit 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.
Meer weten?
www.cda.nl/noord-holland/diemen

Leefbaar Diemen

De lijsttrekker van Leefbaar Diemen (Jan Sikking) is docent aan het Ma-Mediacollege
Amsterdam, een mbo-opleiding waar hij bedrijfskunde geeft aan studenten van
ongeveer 17 tot 24 jaar.
Alle eindejaarstudenten van de afdeling mediavormgeven hebben een ontwerpopdracht
gekregen om een lokale politieke partij te promoten. Hiervoor mogen ze een eigen lokale
partij bedenken of een bestaande lokale afdelingspartij promoten. Het merendeel van de
studenten heeft een eigen partijen ontworpen en punten bedacht. Leefbaar Diemen
heeft aan de studenten een presentatie gegeven en ook “hoge” mensen uit de politiek
hebben lezingen gegeven. Het meest opmerkzame was het idee van Prodemos om op alle
scholen met studenten die in de kiesgerechtigde leeftijd vallen, stembureaus te plaatsen.
Dit omdat jongeren bijna niet gaan stemmen. Een Haagse politicus vroeg in een lezing:
“Wie mogen er stemmen?” van de 134 studenten staken 131 hun hand op. Toen een
volgende vraag: “Als we hier op school een stemlokaal plaatsen wie gaat er dan
stemmen?” Drie handen gingen omhoog, de vraagsteller keek wat beteuterd en vroeg
direct waarom de studenten niet gaan stemmen. Er kwamen antwoorden als, we hebben
dan een stempas nodig en we hebben niet de tijd om die aan te vragen bij onze
gemeente, we zijn druk bezig met school. Heeft u ook alle stembiljetten liggen van de
verschillende plaatsen waar we vandaan komen? We kunnen toch alleen in onze plaats
stemmen en daar heb ik geen tijd voor. Bijna alle studenten komen niet uit Amsterdam
dus voor hun heeft het geen zin om op school een stembureau voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in te richten.
In de gemeenteraad van 21 december 2017 heeft Leefbaar Diemen een Motie ingediend
om jongeren te stimuleren te gaan stemmen. Er werd door alle partijen de Motie met de
grond gelijk gemaakt. De raadsleden willen “spijbelen“ niet faciliteren en alle partijen
zeiden al iets te doen voor jongeren. Spijbelen was zeker niet de intentie van de Motie
maar buitenschoolse activiteiten als stemmen ziet de raad als “spijbelen”.
Leefbaar Diemen maakt zich druk over het jongerenbeleid, daarom kijken we goed wat
de ideeën zijn van de Ma-studenten. Uit de presentaties van de Ma-studenten blijkt dat
er heel veel punten spelen waar Leefbaar Diemen echt aandacht aan gaat geven.
Woonruimte. Er is voor jonge starters bijna geen betaalbare woonruimte in Diemen
beschikbaar. Er zijn verschillende oplossingen die Leefbaar Diemen de komende periode
wil inzetten. Zoals woonruimte in verzorgingshuizen combineren met
jongerenhuisvesting waarbij de huur verdiend kan worden met werkzaamheden en
tijdbesteding aan de bejaarde bewoners. Een project met Tiny Houses wil Leefbaar
Diemen zich ook voor inzetten.

Schone lucht. Heel veel jongeren maken zich zorgen over de luchtvervuiling van fijnstof
en de effecten voor de toekomst en dat is te begrijpen want astma en allergieën onder
jongeren nemen schrikbarend toe. Amsterdam heeft een milieuzone ingesteld,
brommers en vervuilende diesels mogen de stad niet meer in. Leefbaar Diemen wil dat
deze regels ook gaan gelden voor Diemen, maar ook dat er meer handhaving komt op de
scheepvaart in en rondom Diemen want ook daar zijn luchtvervuiling klachten over.
Leefbaar Diemen is ook heel geïnteresseerd in fijnstof vangers om de lucht in Diemen
schoner te maken, al helpt dat maar een beetje.
Middelbare school. Het wordt steeds moeilijker om in Amsterdam en omstreken op de
school van je keuze te komen. Het lijkt Leefbaar Diemen goed als er een middelbare
school in Diemen komt voor de leerlingen die niet de stad in willen.
Openbaar vervoer. Diemen kent een goede ontsluiting met het openbaar vervoer en dit
willen we zo houden. Een groep ouderen krijgt van Diemen gratis openbaar vervoer.
Maar ook jongeren van armere gezinnen zouden voor een openbaarvervoerskaart in
aanmerking kunnen komen. Zodat reiskosten geen belemmering zijn in de schoolkeuze.
Ontstressen van studenten. Je moet van alles, school, huiswerk, social media, bijbaantje,
sport, studieschuld e.d. Ouderen begrijpen niet echt wat er in de wereld van jongeren
omgaat. Jongeren vinden Diemen saai, alles moet netjes via de regels en weloverwogen
besloten worden. Een strandje aan de Diem mag niet, een tokkelbaan of game hal komt
er niet. Dat jongeren kunnen stressen wordt onderkend door veel ouderen vaak met een
argument als: vroeger dit en vroeger dat. De studenten kwamen met verschillende
oplossingen zoals:
• Kleinere klassen zodat de leerlingen meer begeleiding krijgen
• Scholen met een campus zodat je minder hoeft te reizen
• Hbo en mbo studenten mixen opdat je van elkaar kunt leren
Helaas zijn de eerst twee punten landelijke items die de gemeenteraad niet kan
oplossen. Maar we hebben wel een campus in Diemen met 1650 studentenwoningen
met allerlei faciliteiten. Leefbaar Diemen zou daar een jongeren vo-mbo-hbo-centrum
willen met studie, chill- en werkplaatsen om daar met elkaar te leren.
Beperking Toerisme. Amsterdam is overvol met toeristen en wil Airbnb aan banden
leggen. Het is net een waterbed effect, Amsterdam drukt daar in de verhuur van Airbnb
bedden en in Diemen komen er meer toeristen. Je ziet al meer rolkoffertjes in Diemen en
er is pas een hotel met 700 bedden geopend. Diemen is lekker goedkoop, een toerist zou
€ 1,01 per nacht moeten betalen. Hierdoor is Diemen in trek bij beleggers die
kantoorgebouwen gaan ombouwen tot hotels en particuliere verhuurders die hun
woning aan toeristen gaan verhuren. Leefbaar Diemen wil een verhoging van de
toeristenbelasting opdat er geen woningen onttrokken gaan worden voor Diemense
woningzoekers. Kantoren ombouwen tot wooneenheden prima, maar dan wel voor
Diemense jongeren.
Meer weten?
www.leefbaardiemen.nl

