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Partij van de Ouderen 

2018 het jaar waarin de gemeenteraad verkiezingen op de politieke agenda staan. Altijd een 

spannend moment, hebben de kiezers nog steeds vertrouwen in de Partij van de Ouderen (P.v.d.O.) 

Diemen, behalen we weer 2 zetels en of worden het er meer dan wel minder.  

Partij van de Ouderen Diemen regeerde, daadkrachtig,  bijna 4 jaar mee in de raad van Diemen. Wij 

willen nu niet ingaan waarom de raadsleden en fractieopvolger een andere partijnaam verkozen, 

(P.v.d.O.) Diemen gaat gewoon verder. Nieuwe namen en een eigen programma, het blijft een partij 

met recht van bestaan, ook in Diemen. In de zittende periode was de (P.v.d.O.) Diemen een 

oppositiepartij en willen we een coalitie partij worden/zijn dan vraagt dit om professionalisering. 

Afscheid nemen van oude gedachten en tradities, de samenleving verandert en wij mogen niet 

achterblijven, hoewel we natuurlijk wel een helder en duidelijk beleid mogen voor staan en niet 

behoeven te veranderen om het veranderen maar wel omdat het de kiezers zijn die ertoe doen. Als 

Partij van de Ouderen Diemen vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en 

maatschappelijke organisaties, met de jongerenraad en kinderburgemeester. 

Op lokaal niveau zorgen we op die manier voor brede steun in de samenleving voor die zaken die 

voor onze kiezers belangrijk zijn, en voor een meerderheid in de gemeenteraad om dit ook politiek te 

kunnen realiseren. Samenwerking met andere politieke partijen ligt daarom voor de hand, in ieder 

geval vanuit Partij van de Ouderen Diemen. De voorbereiding op de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen is een moment om opnieuw over de samenwerking met andere 

politieke partijen in de gemeente na te denken nu lijstverbindingen wettelijk niet meer zijn 

toegestaan. 

 

Politieke lef is waar Partij van de Ouderen Diemen voor staat, Trots op Diemen. Trots op haar 

inwoners en gebruikers. Een partij voor alle Diemenaren, Diemenesen, van welke status en of 

afkomst ook!  

Partij van de Ouderen Diemen is een lokale partij zonder enige binding met een landelijke partij, 

weliswaar met een samenwerking met (P.v.d.O.) Amsterdam en Den Haag . Dat heeft als voordeel 

dat we ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft en speelt in onze gemeente/dorp maar toch 

ook gebruik kunnen maken van elkaars expertise. We staan midden in de samenleving. De meningen 

van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een prominente rol. We benaderen 

alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en 

realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktische uitvoering geven aan 

haalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en haar inwoners. 

Transparante bestuurslagen, openheid en herwinnen vertrouwen van burgers in bestuurders. 

Aan u kiezers stellen wij ons voor; 
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Mart van Troost  

Sinds 1999 inwoner van de gemeente Diemen, 

als (oud)marinier en voormalig beroeps 

brandweerofficier mocht ik in dienst van de 

overheid de samenleving dienen. Een 

enerverende periode van ruim 39 jaar, niet 

geheel gevaarloos maar de herinnering blijft 

overwegend mooi. Stil zitten is niet mijn hobby 

en zo betrad ik de politieke arena. Inmiddels  

alweer 12 jaar geleden, aanvankelijk bij Leefbaar, 

maar onlangs stapte ik over naar de Partij van de 

Ouderen. Bijna 4 jaar deden zij mee in Diemen. Ik 

ben echter  niet hun woordvoerder waar het mis 

ging en waarom  de raadsleden en fractievolger 

onder een andere naam verder gingen. De partij van de Ouderen Diemen is een lokale partij met 

bestaansrecht en met de vele adviezen die ik kreeg, besloot ik met deze partij verder te gaan.  

Voor mij telt iedereen en dat is ook het standpunt van mijn partijgenoten mee, die er ook zin in 

hebben 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 bij 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’ 

Diemen een pracht gemeente om te wonen, werken en of te verblijven. Diemenezen en Diemenaren 

zullen we samen optrekken en het/ons kostbare goed beschermen. Zullen we samen streven naar 

begrip voor ieders cultuur en of achtergrond. Zullen we samenwerken om te beginnen de zwakste in 

onze samenleving te ondersteunen, met raad maar ook met daad. Zullen we schouder aan schouder 

staan voor onze veiligheid en groot respect tonen voor Politiemensen, Brandweerlieden en 

Ambulancepersoneel. Zullen we onze jonge burgers kansen gunnen zich te ontwikkelen door goede 

schooling. Zullen we samen ouders overtuigen dat ouderschap begint met eigen 

verantwoordelijkheid. Zullen we samen onze ouderen van een aangename oude dag laten genieten. 

Zullen we samen waar mogelijk gastvrij zijn voor onze medemens. Zullen we samen respect 

opbrengen voor alle vormen van leven. Zullen we samen werken om Diemen blijvend leefbaar te 

houden en daar waar slechts strikt noodzakelijk te ontwikkelen, nimmer vanuit de gedachten het 

moet groot, groter, groots, nee behoudend, de plek om Diemenees, Diemenaar te zijn en te blijven.  
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Wim Schipper 

Sinds 1982 inwoner van de gemeente Diemen en 

geboren in de Meer ben ik al lang betrokken bij 

Diemen. Als kind patat halen in de Arent Krijtsstraat 

, boodschappen doen bij Jacq Hermans e.d. Nu zelf 

ook werkzaam in de gemeente Diemen als 

projectleider bij Prismabeveiliging , dus ook in mijn 

werk betrokken bij de gemeente. 

Mart van Troost mijn achterbuurman,  mij 

enthousiast gemaakt om samen met de ander leden 

van de partij de politieke krachten te bundelen en 

ons maximaal in te zetten voor de inwoners van 

Diemen. 

Het is goed wonen in Diemen en dat willen wij dan 

ook graag zo houden. Er zijn ook hier enkele zaken 

die extra aandacht nodig hebben. Dan doel ik in dit 

geval op het toenemende geluid ’s  en milieu 

overlast veroorzaakt door het autoverkeer dat in 

toenemende mate gebruik maakt van de A10, A1 en 

A9. Ook andere manieren van transport dragen 

hierin een steentje negatief bij zoals;  tram, trein , 

scheepsverkeer en vooral het vliegverkeer van 

Schiphol.  

Ik zal mij persoonlijk gaan inzetten voor een 

leefbaar, gezond en onafhankelijk Diemen met een 

lichte nadruk op de ouderen in onze gemeenschap 

zonder de andere inwoners van onze gemeente 

hierbij te kort doen. 
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Alexander van der Zwaan 

Sinds 2010 woon ik in Diemen. We worden allemaal ouder en dus 

hebben zowel jong als oud eigenlijk overlappende belangen. De 

partij van de Ouderen is naar mijn mening een partij voor iedereen, 

van jong tot oud. Opkomen voor algemene punten zoals veiligheid 

en welzijn is vanzelfsprekend, maar ook opkomen voor specifieke 

punten zoals onderwijs, recreatie en voorzieningen etc is zeer 

kenmerkend voor de Partij van de Ouderen. Met oog voor detail, 

maar immer het grotere doel ten goede. De details maken vaak het 

verschil en daar zal goed op worden gelet. De Gemeente moet er 

zijn voor de inwoners en niet andersom. Over politiek en beleid valt 

veel te zeggen, maar ook veel te leren. Ik hoop een positieve 

bijdrage te kunnen geven aan onze Diemenaren. 
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Mia Brinkhof – Tunderman 

 

Sinds 1986 woon ik in Diemen, aanvankelijk met mijn echtgenoot en een zoon. Helaas in 1988 werd 

mijn man in 1988 zodanig invalide dat het niet meer mogelijk was om op de woning te blijven wonen. 

In die tijd heb ik ondervonden wat een gemeente voor jou kan betekenen. Werd onmiddellijk 

geholpen met een aangepaste woning, zodat mijn echtgenoot zich tamelijk goed kon handhaven en 

ik mijn werkzaamheden als juridisch secretaresse kon blijven uitvoeren. In die tijd ben ik toen 

benaderd door de gemeente omdat er een cliëntenraad opgericht moest worden. Ik heb dit werk 

ongeveer twaalf jaar gedaan tot mijn man overleed en stond mijn plaatsje af in de cliëntenraad af en 

beng ik verhuisd naar een ouderencomplex. Van het begin af aan had ik goed contact met de 

Woningbouwvereniging (WBV) en heb toen met andere bewoners een bewonerscommissie 

opgericht, waaraan ik tot nu toe nog steeds een bijdrage lever.  

 Ik ben  circa tien jaar lid geweest van een politieke partij (lokaal) in Diemen, maar heb dit jaar 

besloten om uit die partij te stappen. Ik heb nu de kans om mij in te zetten voor de Partij van de 

Ouderen (P.v.d.O.) en heb het gevoel dat ik daar beter bij pas. 

Natuurlijk zullen we de jeugd ook niet vergeten, immers bij onze partij is iedereen gelijk maar zetten 

we ons extra in voor de kwetsbare in de samenleving. Een bekend gezegde is “wie de jeugd heeft, 

heeft  de toekomst” en wij staan open ze te helpen. 
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De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom! 

Partij van de Ouderen Diemen,  wat zijn de plannen voor de periode 2018 - 2022: 

 Iedereen is gelijk voor ons maar de kwetsbaren  verdienen extra aandacht 

 Goede voorzieningen en toch minder lasten 

 Goede en veilige infrastructuur 

 Goede milieu-normen en reëel haalbare doelstelling 

 Goed onderwijs, iedereen verdient een gelijke kans 

 Goede Sport, cultuur  & recreatie voorzieningen 

 Goede huisvesting naar draagkracht 

 Aandacht voor dierenwelzijn, want ook dieren tellen mee 

 Transparante politiek 

 

Afvalstoffen/milieu  

Een vast thema is de afvalstoffen heffing, de kosten zijn aanzienlijk. We  zoeken naar mogelijkheden 

tot verlaging, zonder afbreuk te doen aan de service. Afval en het milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden, een schone wereld begint bij jezelf maar de, economische, vooruitgang is niet stil te 

leggen, de keerzijde van die medaille, meer afval, ook niet. Steeds meer energie is er nodig en het 

zoeken blijft naar de beste manier van opwekking met de minste vervuiling, dat vraagt om te blijven 

investeren in innovatie. Afval scheiden leek altijd de beste oplossing, veel is er geïnvesteerd, maar 

het resultaat geeft niet het resultaat dat er minder afval is. Afval verwerken gaat dankzij de 

technologische ontwikkeling steeds beter en de vraag doorgaan met scheiden of dat toch over laten 

aan de professionals. Wat het beste is voor het milieu zullen wij volgen, maar Diftar (betalen per kilo) 

draagt niet bij aan milieubeperking en staan wij niet voor, immers dat verdeelt de gebruikers en is 

fraudegevoelig.     

2040 energieneutraal en 2050 geen aardgas gebruik meer in Diemen 

De komende jaren zullen we meer inspanning moeten leveren om Diemen energie neutraal te laten 

worden. Dit gaat geld kosten wat, zo berekenen economen, niet in verhouding zal staan met de 

besparingen. Maar we zullen ook moeten denken aan generaties na ons opdat zij kunnen leven in 
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een duurzaam Diemen. Een paar zonnecellen op een dak draagt bij maar er is meer nodig. Een 

zonnecellen park, b.v. in overleg met de eigenaar van de Spoordriehoek en met de vereniging 

Diemerbos , waarin geïnteresseerde  bewoners kunnen participeren, ziet Partij van de Ouderen 

Diemen als een van de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van 2040 om 

energie neutraal te worden. Windmolens zijn hier niet de oplossing, te weinig ruimte, storend geluid 

en bezwaar van de provincie. We zullen op innovatie moeten vertrouwen, de ontwikkeling gaat in 

een razend tempo. 

http://www.innofundnl.nl/projecten/9/een-drijvende-zonneweide-op-texel.html#.WoUej1rOWQI 

 

Spoortunnel centrum 

De veiligheid staat voorop in dit dossier, toch betreuren wij dat voor sommige keuzes de burgers 

weinig tot geen invloed hebben. Spoortunnel of wegtunnel een wereld van verschil, de wet- en 

regelgeving niet altijd op gelijke wijze uitgevoerd. Het gaat om domeinen, het spoorlichaam met 

bijbehorende gebouwen en installaties en een gemeentelijke infrastructuur die doorkruist wordt. 

Hoe veilig en praktisch los je dat op, 

met een verdere voorspelbare  

toename van de spoorverbindingen 

zegt de regelgeving ook iets. Bij meer 

dan 2 sporen zal er ongelijkvloers 

gekruist moeten worden. Wie boven 

en wie beneden zet partijen tegen 

over elkaar, immers wie betaalt 

welke deel.  Ons standpunt was en 

blijft de veiligheid zo optimaal 

mogelijk te bewerkstelligen, het 

democratisch stelsel deed ons niet 

overtuigen dat een wegtunnel beter 

zou zijn dan een spoortunnel maar 

een meerderheid koos voor deze 

oplossing. Nu ligt hij er nog niet maar 

als de eerste spade de grond ingaat 

zal het een feit worden maar de 

kosten daarmee nog niet volledig afgedekt. Daarnaast zal  onomkeerbaar de Oud-Diemerlaan nog 

weinig allure hebben van een laan maar eerder van een soort hindernisbaan, er is een Noord-Zuid 

verbinding maar daar is ook alles mee gezegd, wij zullen desondanks de ontwikkeling kritisch blijven 

volgen en indien nodig vragen stellen.  

 

 

 

http://www.innofundnl.nl/projecten/9/een-drijvende-zonneweide-op-texel.html%23.WoUej1rOWQI
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Wonen 

Wonen is een basis levensbehoefte, van sociale woning  naar vrije sector en koop, van huren naar 

kopen. Wonen naar draagkracht, met steun waar wettelijke regeling  en voor zijn maar uitsluiten op 

basis van liberalisatie zien wij niet als juiste ontwikkeling en zullen bij het college opnieuw aanhangig 

maken. Wonen in onze gemeente is over het algemeen genomen prettig en een vrije keuze, we 

zullen moeten waken dat niet iedere meter ten prooi valt aan commercieel gewin. 

Bestemmingsplannen moeten kunnen gerespecteerd worden en niet maar te pas en onpas 

aangepast worden, inwoners moeten vertrouwen houden in het systeem van bestemmingsplannen. 

Diemen bereikt echter ook haar grenzen aan de ruimte die er is, Manhattan aan het Amsterdam 

Rijnkanaal lijkt ons geen optie en iedere meter groen en of water opofferen ook niet.  

Gemaakte afspraken in regionaal verband moeten 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 en te verheffen tot 

bijzonder project waar Diemenaren optimaal kunnen profiteren maar de tijd dringt.  

Airbnb, je huis verhuren aan toeristen, wij zijn tegen, onze gemeente behoeft niet mee te dingen 

naar rolkoffer City, terwijl wij zoveel inwoners hebben die graag zelfstandig zouden wonen tegen een 

voor hen betaalbare prijs. 

 Wonen een eerste levensbehoefte maar alles volbouwen is niet de oplossing 

 Een betere en eerlijker verdeling van de ruimte 

 Geen verhuur voor toerisme 

 

Ondernemers 

De bedrijvigheid in de gemeente Diemen is naar schaalgrootte goed te noemen, het winkelaanbod 

redelijk tot goed  maar kan beter. Ondernemen is een vak, de gemeente dient zich niet uit te spreken 

over begrip als weidewinkel en ook niet aangaande marktpartijen die een strategie hebben niet 

alleen maar de hoofdprijs te 

betalen voor vierkante meters 

winkelruimte. Het is de klant die 

kiest en als de gemeente daar niet 

naar luistert doet ze haar 

burgers/inwoners te kort. Mooi 

woord perifere locaties en de 

beperking aan  wat mag, is een 
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voorbeeld van achterhaalde voorwaarde en  zou op de schop moeten, wij willen graag meedenken, 

immers dat zijn bestemmingsplannen juist ten nadele van burgers. Dan de kleinschalige 

winkelgebieden, buurtwinkel(s), week en zaterdagmarkt, hoe overleven de ondernemers daar, met 

een beperkt winkelend publiek, graag vernemen wij de wensen van de ondernemers en de 

buurtbewoners, veelal ouderen gebonden aan beperking in mobiliteit, wellicht zijn er oplossingen te 

bedenken.  

Veiligheid  

Een breed begrip met veel facetten, de Nationale veiligheid, als wettelijke taak, berust daarin bij de 

centrale overheid, iedere burger heeft recht op veiligheid en de lokale overheid heeft daarin ook een 

taak. We leven nu eenmaal in een tijd waar dreigingen aan de orde van de dag zijn maar daarnaast 

gaat het ook om andere zaken zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, woonveiligheid, enz. Wat 

kunnen burgers zelf binnen deze domeinen, waar hebben ze hulp nodig, onze fractie zal daarin een 

partner zijn. Zelfredzaamheid is een veelomvattend begrip en niemand geeft zich zomaar over maar 

als je niet kunt dan is er het beroep op hulp, eerstens de nood- en hulpdiensten, Politie, Brandweer 

en Ambulance, 112 indien iedere seconde telt en 0900-8844 voor overige meldingen aan Politie. De 

gemeente en het klant contactcentrum, team Brede Hoed, de huisartsen, buren, familie, vrienden, 

kennissen en andere hulpverlenende organisaties  Maatregelen moeten proportioneel en doelmatig 

zijn, niet voor de bühne roepen maar met een maatschappelijk meetbaar resultaat.  

Onderwijs 

De centrale overheid is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van ons onderwijsstelsel dat 

begint bij het basisonderwijs, de gemeente faciliteert naar behoefte en de onderwijsinspectie 

controleert of aan de doelstelling van onderwijs wordt voldaan. Basisonderwijs is voor iedereen gelijk 

en verplicht, daarin worden onze normen waarden, naast algemene kennis over het ontstaan van de 

aarde en de wijze waarop stelsels tot stand zijn gekomen bijgebracht. Taal, rekenen, algemene 

ontwikkeling, topografie, geschiedenis, creatieve 

vaardigheden, lichamelijke fitheid behoren o.m. 

tot het basisstelsel om aan een voortvarende 

samenleving mee te kunnen doen. In basis 

iedereen gelijk, net als ons algemeen standpunt, 

maar aandacht voor de zwakkere zal hoog op de 

agenda moeten blijven staan.  

Voorgezet onderwijs, daarvoor zijn nu de eerste 

serieuze stappen gezet met het beschikbaar 

stellen van krediet en als het goed verloopt 

zullen in Diemen de eerste leerlingen in 2019 in 

een noodlocatie kunnen starten, de bouw van de 

complete school zal verder nog enige tijd vergen 

maar wij juichen de ontwikkeling toe.  
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Sport, Cultuur, Recreatie 

Diemen biedt veel gelegenheid aan verenigingen en ook voor nieuwe 

verenigingen staat onze gemeente open, echter de ruimte waar sport 

bedreven kan worden is niet oneindig. Passen, meten en hier en daar 

samenvoegen om maximale invulling te geven aan wensen en 

ontwikkelingen. Buurhuizen/wijkcentra, Noorderlicht, ‘t Kruidvat, de 

schakel en de Buurtkamer Rode Kruislaan verdienen alle steun, het zijn 

pracht plekken om te ontmoeten en te verbinden. de Partij van de 

Ouderen Diemen stelt zich pro actief op in te voeren beleid.  

Binnen en buiten sport. 

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.   

Cultuur;  Onze gemeente, onze samenleving verdient goede aandacht, Diemen moet zelfstandig 

blijven zo is ons standpunt maar natuurlijk waar samenwerking in het belang van onze inwoners is 

zullen wij dat niet tegen werken. Cultureel erfgoed daar zijn we zuinig op en culturele in- en 

ontspanning heeft ook onze aandacht. Wij volgen en stimuleren verenigingen die zich met onze 

cultuur bezig houden en bevelen ze van harte aan en waar we kunnen,  zijn we een partner. 

Recreatie; Een woord en betekenis voor een groot begrip, recreëren staat voor alle vormen van 

vrijetijdsbesteding. De gemeente kan faciliteren maar er zullen wensen blijven. Het Diemerbos, de 

Vijfhoek, park de Omloop, groengebied langs het Amsterdam Rijnkanaal, Diemerpark, de vele 

speelplekken in de wijken zijn de ruimtes om te recreëren en te ontmoeten in de buitenlucht. Wij 

koesteren het gevoerde beleid maar staan open voor ideeën.  

Sociale cohesie 

De zorg is (WMO) goed geregeld in Diemen. Jeugd- en ouderenzorg zijn in overeenstemming met de 

vraag. Diemen wordt net zoals heel Nederland gemiddeld ouder en de vitaliteit neemt toe. Partij van 

de Ouderen Diemen wil jeugd en ouderen bij elkaar brengen opdat we gezamenlijk de zorg voor 

elkaar kunnen dragen. Vrijwilligers in het verenigings-, sociaal- en dagelijks leven  mag wel meer 

aandacht krijgen opdat Diemen kan bouwen naar de toekomst die veilig, betrokken en sociaal is. 

Ambulante Zorgverleners (Wijkverpleegkundigen, Mantelzorgers, thuishulpen,  zouden wat ons 

betreft een parkeerontheffing moeten krijgen en wij zullen ons daarvoor inzetten. 

Voedselbank; Een complex dilemma, voedsel vernietigen, omwille van een economische 

houdbaarheidsdatum , toch te gebruiken zo toont de werkelijkheid.  Anderzijds bewoners die van 

een minimum moeten rondkomen en de Voedselbank,met haar fantastische inzet, hen uitkomst 

biedt. Is dit de enige weg of zijn er meer paden te betreden, wij zullen ons verder verdiepen en 

overleg voeren met partijen, is een Voedselbank de oplossing of slechts symptoom bestrijding?  

 Waar het kan ouderen en jongeren dichter bij elkaar brengen in projecten 
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 Parkeerontheffing voor ambulante zorgverleners 

 Voedselbank, kan het anders? 

 

 

Vervoer 

Diemen is goed bereikbaar, een uitgebreid wegenstelsel, naast openbaar vervoer, toch zijn er 

wensen en wat ons betreft, behoudt wat goed is en verbeter waar het gewenst is en kan. Qua 

openbaar vervoer is Diemen onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Vervoersregio 

Amsterdam. Van deur tot deur vervoer, geen eenvoudige opgave. De raad van Diemen is 

vertegenwoordigd in de (MRA) praat dus mee maar ook daar een democratisch stelsel, de 

meerderheid bepaalt. Op dit moment loopt er een onderzoek om tram 9 door te trekken naar het 

Diemerbos of naar station Diemen Zuid en we zullen dat moeten afwachten maar wij zijn voor. 

Daarnaast zijn wij  tegen het opheffen van haltes en betreuren de verandering in het lijnenstelsel, 

van spinnenweb naar visgraat. We zullen het nauwlettend volgen, daarnaast houden de vinger aan 

de pols bij doelgroepen vervoer, hoewel er zal er ook begrip moeten zijn, want  op tijd rijden van 

deur tot deur is van meerdere factoren afhankelijk. 

 Openbaar vervoer draagt bij aan minder vervuiling 

 Vervoer draagt bij aan voorkoming vereenzaming 

 Voor een Invalideparkeerkaart, geen extra heffing in Diemen 

Tot slot, samenwerking met partijen, doelen nastreven, opkomen voor de Diemenaren, Diemenesen, 

laat Diemen de allures van een dorp behouden, alwaar het goed vertoeven, wonen en werken is. En 

bent u het eens met onze standpunten stem dan op  lijst 6 of wordt donateur. 
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