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Sinds vorig jaar is er een speciale website www.daaromdiemen.nl
in de lucht. Op deze site is veel informatie te vinden over
wonen en werken in Diemen, over vrije tijd en sport maar ook
een overzicht van komende evenementen in en om Diemen.
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In de week van 5 tot en met 9 september is er natuurlijk weer
het Diemerfestijn met diverse optredens in de feesttent en
kermis rondom het gemeentehuis. Op zaterdag 9 september
is er vrijmarkt langs het fietspad aan de achterkant van het
winkelcentrum. Vanaf 7.00 – 16.00 uur kunt u uw overtollige
huisraad verkopen.

Gemeentedag
De Gemeentedag krijgt dit jaar een ander karakter: in een
decor van een open en gezellig dorpscafé organiseren we een
waaier aan activiteiten waar we ook het initiatief leggen bij de
inwoners van Diemen. Wat te denken van Heel Diemen Bakt,
de Diemense PubQuiz en een Open Podium waar inwoners
hun verhaal kunnen doen of een optreden verzorgen.

Heel Diemen bakt
Wilt u meedoen en de lekkerste taart van Diemen bakken?
Meld u ter zijner tijd dan aan. Houd voor meer informatie de
komende tijd onze facebookpagina www.facebook.com/
gemeentediemen en het Diemernieuws in de gaten.
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Ontmoetingen bij de flats.

Samen werken aan blijvende
verandering aan de Rode Kruislaan
Tekst: Eelco Visser

•

Fotografie: Birgit Oelkers/Bert Bosma

De Rode Kruislaan kwam de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar in het nieuws als er iets vervelends
gebeurd was. Bewoners keken niet echt meer naar
elkaar en hun leefomgeving. Huisvuil slingerde rond,
trappenhuizen waren vervuild en mensen ergerden
zich aan elkaar. Een incident waarbij oudere buurtbewoners en een jongere tegenover elkaar kwamen
te staan, was de spreekwoordelijke druppel. Rochdale,
gemeente en de Huurdersvereniging Diemen
besloten gezamenlijk dat er iets anders nodig was
dan handhaving, nieuwe regels, meer camera’s of
politie-inzet. Ze gingen op zoek naar een aanpak
die staat voor meer verbindingen in de buurt, meer

contact onder bewoners en het op gang brengen van
bewonersinitiatieven. Zonder plan, zonder programma
en zonder concrete projectdoelen. Spannend was of
dat ook echt zou lukken. Vanaf januari gingen twee
community builders, Birgit en Irma, aan de slag. Dat
wil zeggen, ze gingen elke week bij een van de flats
staan met koffie, thee en iets lekkers en knoopten
gesprekken aan met bewoners die langs kwamen.
Hun motto was: iedereen heeft iets te bieden en
alles wat je nodig hebt om er iets van te maken, van
je buurt, is er al. Hoe dit werkte en wat het allemaal
al heeft opgeleverd, lees je in dit artikel.
vervolg op pagina 4
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Trainen voor het RKL-voetbaltoernooi met RKL-bewoner Imran Akbar,
één van de organisatoren van het voetbaltoernooi.

Het is gezellig in kinderdagverblijf UK Toversteen aan de Rode
Kruislaan in Diemen. De uitgelaten sfeer wordt niet, zoals
gebruikelijk, veroorzaakt door de kinderen, maar door buurtbewoners
Nelly Bosman, Patricia Niemel, Anja Stakenburg en Chantall Sallons.
Samen met community builders Irma Vroegop en Birgit Oelkers en
sociaal beheerder Sandra Kuijpers van woonstichting Rochdale praten
ze over de veranderingen in hun buurt.
Irma en Birgit kregen van Rochdale, de gemeente en de huurdersvereniging de opdracht om van januari tot en met oktober als
community builders met bewoners aan de slag te gaan om
veranderingen in gang te zetten.

Kracht van bewoners gebruiken
Community builders werken vanuit het idee dat bewoners zelf in staat
zijn de meeste problemen en vraagstukken in hun buurt op te lossen.
Ze zoeken naar wat bewoners met elkaar doen, sporen hun talenten
en passies én die van de buurt op en werken zo aan gemeenschapskracht. Buren leren elkaar beter kennen en bewoners voelen ruimte
om met hun ideeën aan de slag te gaan. Ze gaan zich bekommeren
om hun woonomgeving, omdat die van henzelf is. Dan komt van het
één het ander en gaat er een vuurtje branden dat niet meer dooft. Aan
de Rode Kruislaan bleek dat vuurtje nodig. Bewoners keken niet echt
meer naar elkaar en hun leefomgeving om. Huisvuil slingerde rond,
trappenhuizen waren vervuild en mensen ergerden zich aan elkaar.
Een incident waarbij buurtbewoners en een jongere tegenover elkaar
kwamen te staan, was de spreekwoordelijke druppel.

Samen ontdekken wat kan
Birgit en Irma gingen aan de slag. Dat deden ze niet alleen. Birgit:
‘Ben Schroevers van de gemeente Diemen speelt een cruciale rol in
dit verhaal. Hij is verbinder en actief koppelaar tussen bewoners en
medewerkers van de gemeente. Bewoners hebben ook gewoon zijn
06-nummer. Hij praat op ooghoogte met bewoners en ziet ze echt als
partners. Hij sluit aan bij het tempo en ritme van de buurt en is op een
bescheiden, maar vriendelijk alerte manier, present.’ De werkwijze van
Community building past bij hoe Ben wil werken. Ook sluit het aan bij
gemeentelijke ambities. Ben: ‘We willen meer de energie opzoeken en
werken vanuit de betrokkenheid van inwoners. Op een meer gelijkwaardige manier samen ontdekken wat er kan, in plaats van vertellen
hoe het moet. Die werkwijze ligt de één beter dan de ander. Bij mij
past het, ook omdat ik ervan overtuigd ben dat zo’n houding andere
gesprekken oplevert.’ Ook bij woningcorporatie Rochdale is community
building onderdeel van de nieuwe organisatiekoers. Niet zo vreemd,
want de standaard overlastprojecten en repressieve maatregelen brengen vaak geen blijvende positieve kentering in een buurt. Community
building is geen ‘project draaien’ en dat maakt het spannend, want
veel van wat onderweg gebeurt, laat zich niet op voorhand voorspellen.
Wat wel vaststaat: een buurt komt in beweging! Bewoners hebben
namelijk allemaal verlangens en wensen en veel van hen willen vanuit
hun kracht of passie de handen uit de mouwen steken voor hun buurt.

Kleine ontmoetingen
Irma en Birgit startten op 9 januari. Vooral door er te zijn; bij de liften
gesprekjes met mensen te voeren en kleine ontmoetingen te organiseren.

Irma laat een foto zien. Daarop staat buurtbewoner Patricia. ‘We
zoeken altijd haakjes om met mensen aan de praat te raken. Bij
Patricia was dat haar fietstas. Daarop staat ‘Word Buddy’. Ik vroeg
haar dus of ze Buddy was. En van wie dan.’ Patricia lacht onbedaarlijk.
‘Ik sta altijd wel open voor een praatje en binnen vijf minuten hadden
we het over hoe dol ik ben op kinderen. Ik vind dat er te weinig voor
hen te doen is in de buurt. Irma vroeg me of ik niet wat voor ze wilde
doen. Nu organiseer ik iedere twee weken een middag voor kinderen
van acht tot en met veertien jaar. De ene keer gaan we dansen, de
andere keer brooddeeg bakken. Eigenlijk zoek ik alleen nog een vaste
ruimte.’ Birgit: ‘Community building gaat uit van het creëren van kleine
vonkjes, de kracht van mensen zelf en sociale inclusie. Ieder mens,
hoe kwetsbaar of hulpbehoevend ook, heeft wat te bieden! Punt is dat
die kwetsbaarheid vaak erg bepalend is voor hoe ze benaderd worden.
Wij doen er alles aan om juist die andere kant te verkennen om te kijken
hoe mensen dat wat ze in zich hebben en elkaar te bieden hebben, in
de buurt met elkaar kunnen delen.’ De eerste kennismaking tussen de
bewoners en Birgit en Irma was bij de ingang van de flats. Ondanks
dat het ijskoud was, stonden ze daar met thee, koffie en gelukskoekjes.
Irma: ‘Je staat daar met het beeld dat bij anderen leeft, dat er van alles
aan de hand is. Op het moment dat je met mensen in contact komt,
krijgt de flat kleur en is overlast al snel geen anoniem gebeuren meer.
Dan gaat het over de mensen die er wonen. En als je dan samen kou
lijdt, merk je al snel dat mensen van alles willen. En daar ook zelf mee
aan de slag willen.’ Birgit: ‘De eerste reactie van bewoners was: is er
iets te vieren? Wie zijn jullie? Toen ik uitlegde dat we mensen wilden
ontmoeten om te horen wat ze graag doen en waar ze gelukkig van
worden, was de reactie direct positief. Niemand begon over rondslingerend grof vuil of lawaaiige kinderen. Veel bewoners wilden
meteen zelf wat doen.’

besloot ik andere kinderen eens te vragen waar ze graag mee zouden
willen spelen. Hun antwoord: een boomhut. Of ik die kon regelen.
Dezelfde avond belden de kinderen nog bij me aan. Als ze een boomhut hadden, konden ze er mooie gordijntjes voor maken. Toen ben ik
gaan nadenken. Zou de groenvoorziening niet kunnen helpen door
een keer een hut met ze te bouwen? Het contact werd gelegd en nu
komen er twee Huttenbouwdagen. Het heeft me laten zien dat als je
iets wilt, je ook echt iets kunt betekenen. En dat het dan groter kan
worden dan je zelf van tevoren had bedacht.’

Het kan wél
Anja is geboren Diemenees. Ze heeft graag mensen om zich heen,
anders gaat het niet goed. Daarnaast gaan oudere buren haar aan het
hart. Ze vindt het belangrijk dat ouderen gezien en geholpen worden,
als dat eens nodig is, en blijven meedoen. De sleutelwoorden voor
Anja zijn saamhorigheid en gezelligheid, dingen die ze de laatste
jaren wat heeft gemist. Door de inzet van de bewoners is er de laatste
maanden wel een verandering in gang gezet. Daar heeft ze zelf ook
aan bijgedragen. ‘In de nieuwjaarstoespraak sprak de burgemeester de
wens uit tot een gezamenlijke bevrijdingsmaaltijd. Het leek me mooi

Echt iets betekenen
Chantall herinnert zich nog hoe de vader van haar kinderen met een
flyer binnen kwam. ‘Dat was voor een ontmoetingsbijeenkomst. Daar
ben ik niet heen geweest, maar een week later stonden Birgit en Irma
weer voor onze flat. Dan kom je aan de praat en van het één komt het
ander. Ik belandde bij een middag voor moeders en kinderen in de
Toversteen. Ik vertelde iets voor kinderen te willen doen, omdat er
voor hen weinig is, zeker in de vakantieweken. Dan gaan ze spelen
met zwerfvuil of halen ze rotzooi uit. Ik had alleen niet het idee dat ik
daar zelf iets in kon betekenen. De dames moedigden me aan, waardoor ik me gesterkt voelde. Ik vertelde over mijn kleine zwembadje en
zo ontstond het idee van een ‘Neem je zwembad mee’-middag. Die ga
ik deze zomer samen met Anja organiseren. Ze heeft daar al contact
met de brandweer en de burgemeester over gehad. Verder dacht ik aan
een soort speelotheek voor buitenspeelmaterialen. Er werd een lijntje
naar Rochdale gelegd en nu heb ik de sleutel van een oude stortkokerruimte bij mijn eigen flat gekregen om speelmaterialen in op te slaan.
Patricia krijgt ook een sleutel, zodat de kinderen altijd ergens kunnen
aankloppen. In de zomer gaan we echt beginnen!’ Bij Chantall was iets
in gang gezet. ‘Ik ga vaak met mijn kinderen naar de speeltuin. Daar

Chantall en Anja met buitenspeelgoed dat Next en Rataplan gedoneerd hebben.

vervolg op pagina 6
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de georganiseerde activiteiten doen namelijk bewoners mee, die weer
van alles blijken te kunnen en willen. Ambtenaar Ben ervaart dat de
groep die wat wil doen, groeit. ‘Ik herinner me een bijeenkomst waar
het ging over wat er in de vakantie moest gaan gebeuren in de buurt.
Daar was niet alleen de vaste kern aanwezig, maar ook veel nieuwe
gezichten. Deze bewoners waren opgestaan en spraken trots over
hun buurt en wat ze ervoor wilden gaan doen. Toen ik dat zag, voelde
ik dat het echt aan het doorgroeien was.’ Birgit haalt een herinnering
op. ‘We ontmoetten bij een van de koffiemiddagen bij de liften een
bewoner die graag saxofoon speelt (zie kader). Ik vroeg hem of hij een
stukje wilde spelen. Dat deed hij, heel kort, want toen moest hij zijn
medicijnen gaan innemen. Hij staat voor mij symbool voor al die mensen met een verborgen talent. Door elkaar op te zoeken en met elkaar
te praten, ontstaan ingangen om daar iets mee te gaan doen.’

Daan en Feng-Kee helpen mee bij de liftkoffie.

daar vanuit de huurdervereniging aan bij te dragen. We hebben meegedaan met 20 koks en helpers uit de Rode Kruislaan en omgeving en
een diner voor 250 mensen gehouden.’ Ze blijft bescheiden over haar
eigen inzet. ‘We mogen Birgit en Irma misbruiken om voor ons lijntjes
te leggen naar andere organisaties. Zij krijgen dat voor elkaar en daardoor voelen we ons gesterkt. Nu kunnen we die lijntjes zelf onderhouden,
maar het gaat om die eerste stap. Verder hoop ik dat de positieve
veranderingen die er gaande zijn in de buurt, ook betekent dat zich
weer meer mensen bij de huurdersvereniging gaan aansluiten.’ Als
bewonersinitiatieven op belemmerende regels of procedures stuiten,
probeert Sandra namens Rochdale de helpende hand te bieden. ‘Een
mooi voorbeeld is een ‘groene galerij’ in de Rode Kruislaan. Bewoners
spraken de wens uit geplaatste potten met planten op hun galerij
te behouden. Officieel mag dat niet; onze regels schrijven voor dat
ambulancebroeders er door moeten kunnen. Maar als de ambulancebroeders zelf aangeven dat het geen probleem is, hebben we een regel
bedacht waarbij ik denk: kan dat niet ietsje minder? Vervolgens kwamen
er bedenkingen tegen het groen vanuit de bewoners. Dan vind ik het
belangrijk niet als scheidsrechter op te treden, maar mensen van de
galerij er samen uit te laten komen. We hebben de galerijbewoners bij
elkaar gebracht en ze hebben zelf afspraken met elkaar gemaakt. Zo
trekken ze bij elkaar aan de bel als een plant teveel gaat woekeren. Ik

vind het leuk een beetje buiten de lijntjes te kleuren, kijken of het net
even anders kan. En of anderen erdoor geïnspireerd raken. Het kan
wél, in plaats van het kan niet.’

Het balletje rolt door
De beweging is ingezet, nu moet het balletje blijven rollen. Nelly
maakt zich er hardop zorgen over. ‘De trekkersgroep bestaat uit zo’n
tien mensen en de vraag is of die gaat groeien.’ Als de dames er
verder over praten, zien ze toch voldoende aanknopingspunten. Aan

ROBERTO EN ZIJN SAXOFOON

Irma haalt een gesprek tussen Patricia, een groep jongeren en ouders
en wijkagent Gerard aan. ‘De jongeren wilden weten hoe ze in gesprek
met Gerard konden komen. Dat gesprek kwam er en dan zie je eerst
veel terughoudendheid, dan begint de eerste jongere te praten en
uiteindelijk luchten ze hun hart. Er was erkenning over en weer, dan
kun je uitwisselen, raak je écht in gesprek en zie je mensen zachter
worden. Bewoners die heel sceptisch waren bij de start, worden
langzaamaan ook nieuwsgierig.’ Sandra is binnen Rochdale een echte
ambassadeur voor community building. ‘Collega’s plaatsen wel eens
vraagtekens, maar ik ben allergisch voor ‘ja maar’. Het kán in het begin inderdaad meer tijd kosten, je gáat eens in gesprek met mensen in
plaats van ze een briefje te sturen en je zóekt weleens een onorthodoxe
oplossing in plaats van een simpel ‘nee’. Dat doe ik, omdat ik heb
ervaren hoeveel het oplevert. De resultaten zijn niet zo gemakkelijk
meetbaar, maar wel altijd merkbaar.’
De eerste vijf maanden hebben Anja al iets bijzonders opgeleverd.
Lachend kijkt ze naar Patricia. ‘Ik heb eindelijk iemand ontmoet die
net zo kan kletsen als ikzelf!’ Dan serieuzer: ‘Ik loop regelmatig op
het winkelcentrum en blijf tegenwoordig maar mensen begroeten!
Ook de lijntjes tussen bewoners en met professionals zijn zó kort
geworden. Dat doet me écht goed!’ Ben hoopt dat wat in gang is gezet
ook bewoners en professionals in andere buurten aan het denken zet.
‘Zij zijn ook onderdeel van communities. Aan de Rode Kruislaan zie
je dat er iets ontstaat als mensen elkaar ontmoeten en positiviteit en
oprechtheid tonen. En dat het er dan niet toe doet of je bewoner bent
of medewerker van een organisatie, dan vind je elkaar.’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over hoe de aanpak aan de Rode Kruislaan?
Neem dan contact op met:
Nelly Bosman (huurdersvereniging): secretariaathvd@hotmail.nl,
Sandra Kuijpers (Rochdale): skuijpers@rochdale.nl of
Ben Schroevers (gemeente Diemen): ben.schroevers@diemen.nl.

Roberto woont twee weken aan de Rode Kruislaan. Op een
middag kwam hij vanuit de stad aanlopen en zag hij Irma en
Birgit voor zijn flat zitten. ‘Het zag er heel uitnodigend uit.
Ze vroegen of ik koffie kwam drinken, dat vond ik gezellig. Ik
vertelde dat ik het leuk vind saxofoon te spelen. Ze vroegen me
of ik wat wilde spelen en dat heb ik gedaan. Nu ga ik optreden
tijdens een buurtbijeenkomst. Ik heb ook wel eens opgetreden
met een orkest, maar dat doe ik niet zo vaak, omdat ik het best
spannend vind. Ik vind het leuk met mijn saxofoon mensen te
leren kennen. Het is ook precies wat ik nodig heb, die ontmoetingen in de buurt. En dan hoeven we echt niet direct vrienden
te worden, maar je voelt je er wel meer door thuis.’

vlnr. Anja Stakenburg, Chantall Sallons, Patricia Niemel, Nelly Bosman
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wordt gegooid. Hierdoor is het idee ontstaan om de prullenbakken
op en rondom het schoolplein te versieren. De kinderraadsleden
hopen dat deze actie uitnodigt om voortaan het afval in de prullenbak
te gooien. Op alle scholen is een tekenwedstrijd uitgezet waarin de
kinderraadsleden de kinderen hebben gevraagd een mooie tekening
te maken met als thema natuur, milieu of afval. Uit de ingeleverde
tekeningen is door een jury per school de mooiste tekening gekozen.
Hiervan is een sticker gemaakt die binnenkort op de prullenbak wordt
geplakt.

Laatste vergadering

Hapjes uitdelen aan bewoners
Tijdens de feestweek in het kader van het 10-jarig bestaan van
Berkenstede, hebben de kinderraadsleden bewoners van het
verzorgingshuis verrast met zelfgebakken cake en fruit.

De laatste officiële kinderraadsvergadering van dit schooljaar vond
plaats op 15 juni. Op 6 juli was er nog een gezamenlijke avond met
de jongerenraad en de gemeenteraad. Tijdens deze avond gingen de
kinder- en jongerenraadsleden via stellingen in gesprek met de
gemeenteraadsleden over verschillende onderwerpen, zoals het
milieu, veiligheid en het voortgezet onderwijs.

Nieuwe kinderraad
Welkom voor nieuwe kinderen

Kinderraadsleden actief voor
en in Diemen
Sinds twee jaar is er een kinderraad met leerlingen
uit groep 7 of 8 van de Diemense basisscholen.
De gemeente vindt de mening van kinderen belangrijk en betrekt de
kinderraad daarom bij allerlei gemeentelijke onderwerpen zoals jeugdzaken, aanpak kinderen op gezond gewicht, kinderspeelplaatsen etc.
Naast de onderwerpen die vanuit de gemeente worden aangedragen,
hebben de kinderraadsleden ook zelf aangegeven wat zij belangrijk
vinden en waarmee ze iets wilden doen. Vervolgens zijn er projectgroepjes gemaakt die hiermee aan de slag zijn gegaan. De projectgroepjes hebben zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden met
de volgende onderwerpen:
• Pesten
• Ouderen
• Welkom voor nieuwe kinderen
• Prullenbakken rondom de scholen versieren

Pesten: enquête op scholen
Marit Engelberts heeft bij haar benoeming tot kinderburgemeester
aangegeven dat ze iets wilde doen tegen pesten. Tijdens de kinder-
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raadsvergadering is besproken op welke manier de kinderraad hierbij
een rol kon vervullen. In een projectgroepje is een enquête gemaakt
met vragen over pesten en gepest worden waarna deze is verspreid in
de groepen 5 t/m 8 op de basisscholen. Uit de ingevuld enquêtes blijkt
helaas dat er nogal eens wordt gepest op school. Op basis van de
uitkomsten gaat de gemeente de komende tijd aan de slag om tijdens
de Week van het Pesten in september een concrete actie uit te zetten
richting de scholen. De kinderraad heeft al een poster gemaakt ‘Wat te
doen bij pesten’ die in de klassen kan worden opgehangen.

De eerste Landelijke Dag voor kinderburgemeesters stond in het teken
van ‘Vluchtelingenkinderen’. Kinderburgemeesters uit het hele land
spraken met vluchtelingenkinderen over hoe deze kinderen zich veilig
en prettig kunnen voelen in Nederland. Het idee was om een speciale
activiteit te organiseren voor kinderen die vanuit het buitenland nieuw
in Diemen kwamen wonen. Onze kinderburgemeester heeft gekozen
voor een activiteit met dieren op de kinderboerderij.
Bij de uitvoering van dit project zijn alle kinderen die dit jaar vanuit
het buitenland in Nederland zijn komen wonen, uitgenodigd voor
een middag op de kinderboerderij. De kinderen hebben met z’n allen
geholpen bij het schoonmaken van de hokken en het voeren van de
dieren. De middag werd afgesloten met een dierenquiz en speurtocht.

Prullenbakken rondom schoolplein versieren
De kinderraadsleden ergeren zich vaak aan het afval dat op straat

Via de scholen hebben zich voor het komende schooljaar weer nieuwe
kinderraadsleden gemeld. De nieuwe kinderraadsleden worden in
september geïnstalleerd waarbij er dan ook afscheid wordt genomen
van de oude kinderraad.

Nieuwe kinderburgemeester
Na de zomervakantie gaan we ook weer actief op zoek naar een nieuwe
kinderburgemeester. Heb je interesse, en vind je het leuk om je een
jaar lang actief in te zetten voor alle kinderen in Diemen? Stuur je mail
met motivatiebriefje vóór 30 oktober naar communicatie@duoplus.nl
Vervolgens kiezen kinderburgemeester Marit Engelberts en
burgemeester Erik Boog uit alle kandidaten de meest geschikte nieuwe
kinderburgemeester. Ben jij de gelukkige, dan wordt je eind november
geïnstalleerd. Je bent dan een jaar lang voorzitter van de kinderraad,
mag proberen jullie ideeën en wensen te realiseren en natuurlijk help
je ook burgemeester Boog bij een aantal officiële gelegenheden.

Ouderen
Op verschillende momenten en manieren hebben de leden van de
kinderraad aandacht besteed aan de ouderen in Diemen. Door deze
activiteiten wil de kinderraad iets doen aan de eenzaamheid van
sommige ouderen en het contact tussen ouderen en jongeren/
kinderen verstevigen.
Bloembakken vullen
In het voorjaar zijn de bloembakken bij verzorgingstehuis
Berkenstede gevuld. De bewoners van Berkenstede kijken
nu uit op een gezellige kleurige tuin en balkon.
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Groente-, fruit en tuinafval:
grote inwerpopening zonder slot
In Diemen komt nog elk jaar veel gft-afval
per persoon tussen het restafval terecht; met
elkaar kunnen we deze hoeveelheid omlaag
brengen. Om de inzameling van gft-afval te
vergemakkelijken, zijn nu overal de inwerpopeningen van de containers vergroot en zijn
deze zonder sleutel te gebruiken. Het resultaat
is meteen zichtbaar: de containers worden
goed gebruikt en zitten dus vaak vol!
Meerlanden rijdt meerdere keren per week door de gemeente om de
volle gft-containers zo snel mogelijk te legen. Meerlanden maakt van
uw gft-afval o.a. compost en groengas.
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Met de grote opening in de container is het makkelijker geworden
om veel gft-afval weg te gooien. Gebruik hiervoor alleen de speciale
afbreekbare zakjes.
U kunt ons helpen door bij het Klant Contact Centrum of via
www.diemen.nl te melden wanneer een container vol is.

Voorkom dat de container gaat stinken
• Gooi geen vochtig afval in de container.
• Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat
vochtige etensresten eerst uitlekken.
• Gooi bij warm weer geen snel bedervende en stinkende
etensresten als vlees en vis ‘los’ in de container. Doe dit
alleen verpakt in een composteerbaar zakje in de container.

Geen plastic zakken, wel speciale zakjes

Tuinafval wegbrengen of aanmelden

U kunt uw gft-afval verzamelen
in speciale composteerbare
zakjes. Dat zijn de zakjes waar
dit logo op staat. Deze zakjes
zijn in de meeste supermarkten
te koop. Gebruik geen gewone
plastic zakken want dan wordt
gft-afval vervuild en afgekeurd
bij de verwerker. Het moet dan
alsnog worden verwerkt als
restafval.

Heeft u flink in de tuin gewerkt, dan kan dat aardig wat afval
opleveren. En dat past niet in de gft-container. Wegbrengen naar
het Recycleplein is dan de snelste oplossing. Maar aanmelden voor
de tuinafvalronde kan natuurlijk ook: na aanmelding wordt het tuinafval dan op maandag bij u thuis opgehaald en gescheiden van het
andere grofvuil opgehaald en verwerkt.

Container vol? Vragen?
Is de container vol of heeft u vragen over de gft-inzameling? Neem
contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoon (020) 31 44 888.

Wel bij het GFT

Niet bij het GFT

• groente- en fruitafval
• aardappelschillen
• gekookte etensresten
• vis- en vleesresten, ook graten, schelpen,

• kattenbakkorrels zonder milieukeur
• melk- en vruchtensappakken
• plastic zakken en pedaalemmerzakken
• hout en dikke takken
• as uit de asbak en de open haard
• vogelkooizand
• stofzuigerzakken en hun inhoud
• honden- en kattenharen
• luiers
• zand en grond
• metalen
• steen en aardewerk

notendoppen en eierschalen
• gestold vet
• theezakjes en filterzakjes met koffiedik
• keukenpapier
• klein snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren
• onkruid
• bloemen en kamerplanten
• mest van kleine huisdieren (zoals cavia’s en
konijnen)
• kattenbakkorrels met milieukeur
• biologisch afbreekbare en papieren zakken
• kliekjes
• oud brood

Papier, plastic en glas: ondergronds
Op zoveel mogelijk plaatsen zijn de oude, bovengrondse containers voor papier, plastic en glas vervangen door
ondergrondse containers. Deze ondergrondse containers zijn bij elkaar geplaatst op toegangswegen naar wijken,
op centrale plekken en bij winkelcentra en scholen.
Zo kunt u makkelijk in één keer uw afval scheiden. Ondergrondse containers zien er niet alleen mooier uit, maar
hebben ook een grotere capaciteit. Deze containers zijn zonder pasje te gebruiken.
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Wmo toegelicht

Het Wmo loket van de gemeente Diemen vindt u in De Brede HOED, D.J. den Hartoglaan 8.
In iedere Diemen Info lichten we een onderwerp uit de Wmo toe.
Deze keer gaat het over de cliëntondersteuner.

Heeft u een afspraak met een Wmo- of jeugdconsulent dan
mag u altijd iemand meenemen: een familielid of kennis. In
sommige gevallen is dat niet genoeg en is er behoefte aan
professionele begeleiding: een cliëntondersteuner.

Iemand meenemen
Bij een gesprek met een Wmo- of jeugdconsulent mag er altijd een voor u vertrouwd
persoon aanwezig zijn. Dat geldt zowel voor
een gesprek in de Brede HOED als bij u thuis.
Dat hoeft natuurlijk niet maar het kan prettig
zijn als er iemand meeluistert en onthoudt
wat er wordt verteld. Of misschien net die
vraag stellen waar u even niet aan denkt. Dat
kan uw partner zijn maar ook een familielid,
vriend of buurvrouw.

Meer nodig?

De cliëntondersteuner

Het is heel fijn om een vertrouwd iemand
mee te nemen maar soms kan het zijn dat u
meer hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als u het
moeilijk vindt om te begrijpen wat er tijdens
gesprekken met een consulent of instantie
wordt bedoeld. Of wat u na het gesprek nog
moet doen of regelen. Als er ineens veel
verandert in uw situatie kan het lastig zijn
met alle gevoelens om te gaan en toch het
overzicht te behouden en weten voor welke
hulp u waar moet zijn. In dat geval kunt u een
beroep doen op een cliëntondersteuner.

Wat is een cliëntondersteuner?

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Net als bij de oude wet, voert de gemeente de Wmo uit. Maar met de
nieuwe wet krijgt de gemeente wel nieuwe taken en verantwoordelijkheden.
De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en
zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Een cliëntondersteuner is een professionele
hulpverlener die er is om een cliënt te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door mee
te gaan naar een gesprek met de gemeente
of een andere instantie, informatie voor u
begrijpelijker te maken, zorgen dat u zelf
weer overzicht krijgt in uw eigen situatie en
dergelijke.

Welke cliëntondersteuners zijn er?
In Diemen zijn er verschillende ondersteuners met ieder hun specifieke kennis en
ervaring:
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• Heeft u een lichamelijke of verstandelijke
beperking of een kind met een beperking
dan kunt u terecht bij de MEE-consulent.
MEE staat letterlijk voor “mee gaan met
de cliënt”. De MEE consulent kan u de
weg wijzen naar instanties, uitleg geven
over wet- en regelgeving maar ook praten
over omgaan met en acceptatie van (een
kind met) een beperking.
• Bent u 65 jaar en ouder dan is de ouderenadviseur (MADI) er voor vragen over
wonen, alarmering, geldzaken, rouw,
eenzaamheid, omgaan met ouder worden
etc.
• Zorgt u langdurig voor uw zieke of gehandicapte partner, kind, familielid of andere
naaste? Dan bent u mantelzorger en staat
de mantelzorgconsulent van Markant
voor u klaar.
• De algemeen maatschappelijk werker
(MADI) is er voor iedereen jonger dan
65 jaar met vragen over relaties, wonen,
geldzaken, werk, contacten met instanties, omgaan met uw situatie etc.

Met welke vragen kunt u bij een cliëntondersteuner terecht?
U kunt terecht met praktische vragen over
waar u welke hulp kunt aanvragen, welke hulp
of voorziening in uw situatie het meest passend is. Maar u kunt ook praten over wat het
emotioneel voor u betekent om een beperking
te hebben, of een naaste met een beperking
te hebben of hoe het voor u is om hulp te
moeten vragen. U kunt uw verhaal kwijt, het
samen op een rijtje zetten, alle mogelijkheden afwegen, zo nodig keuzes maken en u

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
U kunt iedere werkdag tussen 8.30-17.00
uur terecht bij De Brede HOED,
D.J. den Hartoglaan 8,
telefoon 31 44 700.

gesterkt weten zodat u straks weer zelfstandig
verder kan.
Soms kan zelfs bellen naar een cliëntondersteuner al een hele stap zijn of net teveel
gevraagd als u het zwaar heeft. In dat geval
zal de Wmo- of jeugdconsulent voorstellen
dat de cliëntondersteuner contact met u
opneemt. Zij zijn er immers voor u!

Waar kunt u de
cliëntondersteuner
bereiken?
• De Mee consulent kunt u bereiken
via MEE (020) 512 72 72 of via de
Brede HOED.
• De ouderenadviseur kunt u op
maandag, woensdag en donderdag
bereiken via de Brede HOED.
• Algemeen maatschappelijk werk
bereikbaar voor inwoners van:
- Diemen Centrum: via de Brede HOED.
- Diemen Noord: gezondheidscentrum
Diemen Noord (020) 600 05 66.
- Diemen Zuid: gezondheidscentrum
Diemen Zuid (020) 416 70 91.
• De mantelzorgconsulent kunt u
bereiken via Markant 020-886 88 00.
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Buurten

Regelingen

Buurtbericht uit…

Diemen Centrum

Je eigen droomhuis laten bouwen op een stuk grond betekent
dat je over alles na moet denken. Ook over de inrichting van
je tuin.
Een enthousiaste koper van een vrije kavel op Plantage
de Sniep liep rond met het idee om haar mede-kopers
te inspireren tot een groene inrichting van de tuin. Ze

‘We zijn ons bewust geworden van de voordelen van een groene tuin voor de buurt’

Boeren, burgers en buitenlui: kom naar
het Open Monumentenweekend 2017

benaderde de gemeente om te vragen wat er mogelijk was
en die vraag leidde tot een workshop natuurlijk tuinieren
voor de toekomstige bewoners.
Annemieke Hondius vertelt er het volgende over:
‘Het zelf bouwen is een pittige klus, waar je echt over alles na moet
denken. Maar nu al droom ik over die grote tuin straks. Wat lijkt het
me fijn als daar vogels kwetteren, vlinders vliegen en bloemen bloeien.
Een paar fruitboompjes en een bankje maakt het dan compleet.
Iemand van de gierzwaluwenwerkgroep bracht me in contact met de
gemeente. Zelf heb ik contact gezocht met mijn medebewoners en
samen hebben we nagedacht hoe we de omgeving wat groener kunnen
maken. De gemeente stelde toen voor een workshop tuinontwerp aan
te bieden en dat ben ik verder gaan regelen. Het was een hele leuke
workshop. We zijn ons bewust geworden van de voordelen van een
groene tuin voor de buurt, de dieren en het klimaat. Voordat je aan
de slag gaat met de inrichting van de tuin moet je nadenken over
een aantal vragen. Vragen zoals: hoe ligt de tuin ten opzichte van de
zon? Waar moet het terras en andere zitplekjes komen, in de zon of
juist niet? Welke beplanting en materialen trekken vogels, vlinders en
insecten aan? We hebben veel handvatten gekregen en kunnen nu aan
de slag om een groen ontwerp voor onze tuin te gaan maken!’
Wilt u ook met uw buren meewerken aan het groener maken van onze
gemeente? De workshops zijn geschikt voor alle tuinen, dus niet
alleen voor nieuwbouwwoningen! Heeft u belangstelling voor een
gratis workshop, neem dan contact op met uw wijkcoördinator.

Ook dit jaar doet Diemen mee met het landelijke
Open Monumentenweekend. In het weekend van
9 en 10 september staat u een heel bijzonder
programma te wachten!

Ook iets doen in de buurt? Meer weten?
Uw wijkcoördinator helpt u graag op weg!
Wijkcoördinator Diemen Zuid: Peter van der Meer
peter.van.der.meer@diemen.nl

Aanhakend op het thema van dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’
zal het vooral over de relatie tussen stad en platteland gaan. Daarom
is een deel van het programma in samenwerking met Amsterdam
opgezet. Niet alleen was de stad voor haar voortbestaan en groei
afhankelijk van het voedsel dat daarbuiten werd geproduceerd, ook
de verbindingen met het achterland speelden een belangrijke rol.
Deze aspecten vindt u terug in het programma:

• Fietsroute
Wijkcoördinator Diemen Centrum: Linda Scherpenzeel
linda.scherpenzeel@diemen.nl
Wijkcoördinator Diemen Noord: Frank Put
frank.put@diemen.nl
Wijkcoördinator Buitengebied: Hans Boven
hans.boven@diemen.nl
Alle wijkcoördinatoren zijn telefonisch bereikbaar via ons
Klant Contact Centrum telefoon (020) 31 44 888.

van deelnemende open monumenten valt een bijzondere rit makkelijk te combineren met een bezoek aan één of meer bezienswaardigheden. En natuurlijk kunt u in dat weekend ook weer bijzondere
locaties in Diemen bezoeken.
Zet 9 en 10 september dus vast in uw agenda! Meer nieuws over het
programma wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt. In ieder
geval op de landelijke website www.openmonumentendag.nl, op
www.daaromdiemen.nl en in het Diemernieuws.

Gooische Moordenaar

Een fietsroute door Diemen en Amsterdam, die langs bijzondere
plekken in beide gemeenten voert. Deskundige gidsen gaan u daarbij vertellen over de veelzijdige relatie tussen stad en ommeland.
Natuurlijk kan de route ook zonder begeleiding worden gereden.

Eind negentiende eeuw kwam er een stoomtramverbinding
tussen Amsterdam en het Gooi. In de volksmond de Gooische
Moordenaar genoemd, vanwege de vele ongelukken. Tijdens
het weekend rijden we een stuk van de route met historische
trams. Durf jij mee?

• Tentoonstelling

za. & zo. 10.00 – 17.00 u | duur: 20 min | ieder half uur

De geschiedenis van Diemen als agrarische gemeente komt tot
leven in een speciale tentoonstelling van de Historische Kring over
Diemense boerderijen.

ROUTE tramhalte 1e van Swindenstraat - tramhalte Schoolstraat, Diemen en vv

• Historische trams

LET OP laatste tram 16.30 u

Vrije inloop | vol = vol

De Gooische Moordenaar herleeft: historische trams rijden over de
Middenweg en Hartveldseweg. Met begin- en eindpunt in de buurt
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Begraafplaats

Begraafplaats

Gemeentelijk monument

Een graf op Rustoord

In mei heeft het college van burgemeester en wethouders delen van
Rustoord aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om het
toegangshek, de aula en de (rechthoekige) indeling van de begraafplaats. Het belangrijkste gevolg van deze aanwijzing is de instandhouding en bescherming van deze onderdelen.Daarnaast draagt
de aanwijzing bij aan het vergroten van de bewustwording over de
cultuurhistorie van Diemen.

De gemeente is eigenaar en zorgt voor de exploitatie van de begraafplaats. Heeft u belangstelling voor een graf op Rustoord? Kijk op
www.diemen.nl naar het overzicht van de verschillende mogelijkheden
en de tarieven.
Meer informatie krijgt u bij het Klant Contact Centrum van de
gemeente.

Administratie en begraaftechnisch beheer
Onderzoek naar uitbreiden aanwijzing
Op Rustoord bevinden zich individuele zerken, ornamenten en een
koepel die mogelijk ook in aanmerking komen voor de status van
gemeentelijk monument. De aanwijzing hiervan (met de daaraan
verbonden beperkingen)kan gevolgen hebben voor de rechten van
derden. De Nieuwe Ooster, die de administratie voor Rustoord voert,
is bezig met het in kaart brengen van de verschillende rechthebbenden. Wanneer dit onderzoek is afgerond kan een besluit
worden genomen over een mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk
monument van andere (onder)delen van de begraafplaats.

Een stukje geschiedenis

Restauratie keldergraven houdt het
verleden levend

Misschien niet bij iedereen bekend, maar
op begraafplaats Rustoord bevinden zich
historische keldergraven die tot de oudste
uit de omgeving behoren. Een bijzonder
stukje Diemen dat de moeite van het
behouden waard is.
De gemeente is in 2010 eigenaar geworden van de begraafplaats aan
de Weesperstraat in Diemen Zuid. De begraafplaats was door eerdere
eigenaren slecht onderhouden en toonde op alle fronten tekenen van
verval. Nadat de gemeente eigenaar is geworden, is er hard gewerkt
om Rustoord in oude glorie te herstellen. De aula en de koffiekamer
zijn gerestaureerd, het toegangshek is hersteld en de paden, het groen
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Vroeger werd er namelijk vooral in de kerk begraven maar in de 18e
eeuw begon men zich af te vragen of dit wel gezond was. Georg Henri
Amman, een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in
Diemerbrug een begraafplaats aan te leggen. In 1791 werd Rustoord
geopend, als eerste particuliere buiten-begraafplaats voor Amsterdam.
Op de begraafplaats zijn verschillende personen van naam begraven
zoals de 18e -eeuwse geleerde Pieter Nieuwland en oud-burgemeester
jonkheer Bicker. Ook zijn een aantal bijzondere grafmonumenten te
bewonderen.

De Nieuwe Ooster, begraafplaats en crematorium van de gemeente
Amsterdam, verzorgt de administratie van begraafplaats Rustoord in
opdracht van de gemeente Diemen. Met vragen over rekeningen,
administratieve zaken of het begraaftechnisch beheer kunt u terecht bij:
De Nieuwe Ooster
Telefoon: (020) 608 06 08
E-mail: info@denieuweooster.nl

Belangenvereniging
Rustoord heeft een belangenvereniging die de belangen van de
nabestaanden behartigt:
Belangenvereniging Rustoord
Secretariaat:
Marianne Berkelaar - Kruis
Meerkoet 91
1111VZ Diemen
tel. (020) 69 02 524
E -mail: m.berkelaar@12move.nl

en de bomen zijn gesnoeid en zo nodig vervangen. Ook is er een
urnenmuur aangelegd. Het laatste grote werk is het restaureren van de
keldergraven.
In 2012 zijn de grafmonumenten op Rustoord geïnventariseerd door
De Terebinth, vereniging voor behoud van funeraire cultuur. Uit deze
inventarisatie zijn aanbevelingen naar voren gekomen voor het herstel
en behoud van grafmonumenten, waar onder de keldergraven. Sommige
van deze graven zijn meer dan 200 jaar oud en behoren daardoor tot
de oudste van dit type graven in de buitenlucht. Door weinig tot
geen onderhoud zijn de graven ernstig verzakt en sommige stenen
beschadigd of gebroken.
De stenen worden voorzichtig van het graf gehaald waarna de fundering
van het graf hersteld kan worden. Het graf word niet geruimd. Indien
noodzakelijk wordt de grafsteen hersteld en daarna weer netjes teruggeplaatst. Zo blijft dit stukje historie bewaard voor het nageslacht.
Diemen Info
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Hup, zorg en ondersteuning

Weinig geld? Diemen helpt !
We weten allemaal dat kinderen veel geld kosten! Heeft u een
laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente u helpen
met wat extra geld. U kunt extra geld aanvragen voor:

Infrastructuur

Gratis reizen met het openbaar vervoer van het GVB
De gemeente Diemen biedt haar inwoners met AOW
en een laag inkomen een gratis OV-abonnement aan
voor het openbaar vervoer van het GVB in Diemen.
Gratis OV- abonnement

Computer kopen voor school
Gaat uw kind naar de middelbare school? Dan kunt u een
bijdrage krijgen om een computer te kopen.

Sport, muziekles of een fiets
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage voor een
sportclub, muziekles, zwemles of een tweedehands fiets.

De inkomensgrenzen exclusief vakantietoeslag zijn:
Alleenstaand
2 1.142,05
Gehuwden
2 1.560,14

Persoonlijke chipkaart

Moet u de ouderbijdrage betalen aan de basisschool van
uw kind? Dan kunt u geld krijgen van de gemeente om deze
bijdrage te betalen.

Voor het aanvragen van een gratis abonnement heeft u een persoonlijke ov-chipkaart nodig waar uw pasfoto op staat. Heeft u nog geen
persoonlijke ov-chipkaart? Dan kun u deze aanvragen:
• Online via www.ov-chipkaart.nl.
• Schriftelijk door een bestelformulier op te vragen bij de Klantenservice ov-chipkaart via telefoon 0900 – 0980 (0,50 per gesprek).
De persoonlijke chipkaart kost 2 7,50. Deze kosten worden niet
vergoed door de gemeente.

Gaat uw kind naar de middelbare school buiten de regio
Amsterdam? Dan kunt u geld krijgen van de gemeente voor
de reiskosten.

School- en materiaalkosten voor mbo
-studenten van 16-17 jaar
Zit uw kind van 16 of 17 op het Mbo? Dan kunt u geld
krijgen van de gemeente voor de school- en materiaalkosten
tot een bepaald bedrag.

Meer weten?
Om extra geld te kunnen krijgen, gelden voorwaarden.
Onze medewerkers van het team Sociale Zaken helpen u graag verder.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer (020) 31 44 888.
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Heeft u de persoonlijke chipkaart, dan kunt u het gratis abonnement
bij de gemeente aanvragen:
- U kunt het abonnement online aanvragen op www.diemen.nl.
- U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Klant Contact 		
Centrum in het gemeentehuis.

Meer weten?
Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum van de gemeente, telefoon (020) 31 44 888.

Er geldt geen vermogensgrens en u mag ook van de regeling
gebruik maken als u een pasje van het Wmo-vervoer heeft. Met
het abonnement kunt u elke dag gratis reizen met de trams,
bussen en metro’s van het GVB. Het abonnement is niet geldig
in de trein (NS), nachtbus of bussen van Connexxion of andere
openbaar vervoer maatschappijen.

Ouderbijdrage basisschool

Reiskosten middelbare school
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Om gebruik te maken van dit abonnement, mag uw inkomen
niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en u heeft de
AOW- gerechtigde leeftijd.

Aanvragen gratis abonnement

Denk mee over speelruimte!
De gemeente is op dit moment bezig
met de ontwikkeling van het nieuwe
speelruimtebeleid. Fijne speelplekken
zijn belangrijk om spelen, bewegen en
ontmoeten in de buurt te stimuleren.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid
willen we natuurlijk graag de mening van
zoveel mogelijk gebruikers horen: ouders,
opa’s en oma’s, en natuurlijk: kinderen! Via
de basisscholen, de buitenschoolse opvang
en de Stichting Welzijn Diemen worden de

komende weken interactieve sessies
georganiseerd waarin kinderen tussen 0 - 18
jaar worden bevraagd over spelen in Diemen.
Leden van de kinderraad gaan op pad met
de camera om kinderen tijdens het spelen te
interviewen.

uitnodiging in de bus. Doet u mee?
Met alle verzamelde informatie kunnen we
een speelruimteplan maken voor de komende
vier jaar. Want spelen is belangrijk genoeg!

Bijeenkomsten in de wijk
In het najaar gaan we per wijk bijeenkomsten
organiseren om te kijken wat goede speelplekken zijn en wat er anders of beter kan.
Tegen die tijd krijgen bewoners daarvoor een
Diemen Info
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Openingstijden en telefoonnummers gemeente Diemen

Klant Contact Centrum (KCC)

31 44 700

31 44 888

Bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis kunt
u terecht voor tal van gemeentelijke producten en diensten,
vragen, ideeën, klachten en wensen over gemeentelijke zaken.
Het Klant Contact Centrum is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 08.30 – 16.30 uur.
Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 16.30 uur.
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
e-mail: bredehoed@diemen.nl
www.diemen.nl/bredehoed
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
De Wmo consulenten zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur.
Wie werken er in De Brede HOED:

Bezoekadres

• De Wmo-consulenten van de gemeente

D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen

• De MaDi (maatschappelijk werk, sociaal raadsvrouw,
ouderenadviseur)

Postadres

• Amstelring (thuiszorg, wijkteam en diëtist)

Postbus 191
1110 AD Diemen
e-mail: info@diemen.nl

• Cordaan (thuiszorg, ergotherapie)

De gemeente online

• Blijfgroep (Steunpunt Huiselijk geweld)
• Jeugdgezondheidszorg (GGD, consultatiebureau,
Opvoedadviseur, voorheen het Ouder en Kindcentrum)

www.diemen.nl

Kijk op www.diemen.nl voor:
• Onze digitale producten en diensten in het digitaal loket
• Het maken van een afspraak bij Burgerzaken, het aanmelden van
grofvuil of het doorgeven van een melding openbare ruimte
(bijvoorbeeld losse stoeptegel)
• Overige informatie

• Verloskundigen (Vida en NOVA)
• Mee (ondersteuning voor mensen met een beperking)
• Markant (mantelzorgondersteuning)
• Vluchtelingenwerk
• Het ABC (schoolbegeleiding)
• Roads (ervaringsdeskundige GGZ)
• Overgangsconsulente
• Loopbaanbegeleiding
• Ergotherapeute
• Mea Vota, uitvaartverzorging
• Stichting Welzijn Diemen / Diemenvoorelkaar.nl

Recycleplein

• Praktijk Emmelkamp, loopbaanbegeleiding

Grofvuil en ander afval kunt u wegbrengen naar het recycleplein,
Landlust 2.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur
en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.
Alleen particuliere huishoudens in Diemen kunnen hun afval gratis
aanbieden, neem daarom uw legitimatiebewijs mee.

• Het Brede Hoed Team (verschillende hulpverleners die
samenwerken in de begeleiding van gezinnen)

Brandweer			

690 34 34

Alarmnummer brandweer 112

Politie 			

0900 - 8844

Alarmnummer politie 112
Voor actueel nieuws over de gemeente,
kunt u ook ons volgen op
Twitter @gemdiemen
Facebook facebook.com/gemeentediemen
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Steunpunt huiselijk geweld
Meldpunt discriminatie

611 60 22
638 55 51

