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Ben je tussen de 15 en 25 jaar?

De jongerenraad van Diemen is op zoek naar jou!
Wat wil jij in Diemen?
Kom bij de jongerenraad!
www.jongerenvandiemen.nl
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Jongeren tussen de 15 en 25 jaar
Wat willen de partijen voor jongeren in Diemen doen?

Leer de partijen kennen!
www.jongerenvandiemen.nl

Een
Strandje
bij de Diem?

Een
e school
middelbar ?
in Diemen

Meer
starterswoningen
in Diemen?

Meer ruimte
om buiten te sporten in
Diemen?

Dit wil de PvdA:












starterswoningen
sportruimte buiten zoals Cruyff Courts, trapveldjes en skatebanen
activiteiten in buurthuizen en in de Omval
strandje bij de Diem
middelbare school in Diemen
hockeyclub in Diemen
extra sporthal
renovatie zwembad
huiswerkbegeleiding
budget voor jongeren met initiatieven
aandacht voor kinderen in armoede

Dit wil Ons Diemen:
 meer diversiteit in woningbouw
 duurzame gemeente
 activiteiten en speelplaatsen

Dit wil de Partij van de Ouderen:







woningen
goede scholen voor iedereen
goede en veilige infrastructuur
aandacht voor milieu
goede sport-, cultuur- en ontspanningsmogelijkheden
aandacht voor kwetsbare jongeren

Dit wil GroenLinks:

starterswoningen
inspraak van jongeren
meer sport en cultuur voor en door jongeren
voorlichting op scholen over seksuele diversiteit,
pesten, racisme, discriminatie
 bestrijden van jeugdwerkloosheid
 stageplekken





Dit wil de Ouderenpartij Diemen:









meer betaalbare woningen
duurzame gemeente
meer en beter toegankelijke parken
bredere voet- en fietspaden
tandembanen: leren door te doen
meer aandacht voor veiligheid
middelbare school in Diemen
warme overdracht 18-/18+

Wat willen de partijen voor jongeren in Diemen?
Dit wil de VVD:
woningen 
middelbare school in Diemen 
meer ontspanning zoals het Diemer festijn en festivals 
ruimte voor de hockeyvereniging 
aandacht voor kwetsbare jongeren 

Dit wil D66:
extra betaalbare woningen 
middelbare school in Diemen 
duurzame gemeente 
sociale- en verkeersveiligheid jongeren 
tweede sporthal 
openbaar vervoer 
ruimte voor de hockeyvereniging 
sportruimte buiten 
recreatieplekken en kleine evenementen in het Diemerbos 
inspraak door jongeren 

Dit wil het CDA:
starterswoningen 
middelbare school in Diemen 
verkeers- en sociale veiligheid fietsers 
jongerencentrum 
festivals in het Diemerbos 
uitbreiding openingstijden gemeente 
ruimte voor hockeyvereniging 
maatregelen ter voorkoming van schoolverlaters 
behoud van het Duran zwembad 
aandacht voor kwetsbare jongeren 
meer cultuur door jongeren 
adequate jeugdhulp 
verbeteren omgeving voor startende bedrijven 

Dit wil Leefbaar Diemen:
starterswoningen 
middelbare school in Diemen 
studie- en ontspanningscentrum voor jongeren op de campus 
maatregelen tegen luchtvervuiling door onder andere brommers 
en de scheepvaart 
korting op openbaar vervoer voor armere jongeren 

