
Ter voorbereiding op het werkatelier hebben we als 

initiatiefgroep leden onze dromen gedeeld. Dit ter inspiratie 

op het werkatelier. Naast deze duurzaamheidsopgaven, zijn er 

vast meer te benoemen. Breng ze in het werkatelier in. Deel je 

ambities en verbind je met anderen om in actie te komen. 

Groter sociaal milieubewustzijn

Tussen droom en daad….
In 2025 (dan hebben we nog 5 jaar voor 2030) zijn alle bewoners van 
Diemen, jong en oud, zich ervan bewust wat er nodig is om Daarom 
Duurzaam Diemen te realiseren: namelijk leven en gezondheid op een 
duurzame en gezonde wijze gestalte geven.

Wat betekent dat?
Alle bewoners van Diemen kennen de doelstellingen van Daarom Duurzaam 
Diemen via voorlichting en activeringsprogramma’s. Dat is gebeurd dankzij 
een samenhangende campagne, door activiteiten in scholen, via verenigingen 
(buurt, sport, cultuur), in organisaties in zorg en welzijn, via de media, met 
vrijwilligers, enz.

Alle bewoners zijn aangesloten bij één of meer initiatieven (buurt, vrije 
tijd, opleiding, werk) waar mensen elkaar helpen om naar vermogen 
(inkomenssituatie, woonsituatie) bij te dragen, zowel thuis als buitenshuis 
(werk, vrije tijd, consumptie). De bewoners zijn zich telkens bewust van de 
volgende stappen die ze kunnen zetten om de doelstellingen van Daarom 
Duurzaam Diemen te realiseren.

Daarom Duurzaam Diemen



‘Remming van de opwarming van de aarde’ 

Energietransitie
Mijn droom is dat alle energie in Diemen duurzaam opgewekt wordt en lokaal 
opgeslagen in energieopslagsystemen. 
 
Mijn ‘droom’ is eerder een af te wenden nachtmerrie. Mijn passie is de 
energietransitie – ik denk dat onderschat wordt hoe ver die gaat ingrijpen 
in levens van mensen, hun fysieke leefomgeving, hun gedrag, hun 
leefomstandigheden en financiën.  En dat wordt overschat hoeveel burgers 
in staat zijn zelf daarin een actieve rol te spelen – een kleine groep kan dat, 
vindt dat ook leuk, maar de meeste mensen zijn met andere dingen bezig. 
Het gaat erom een plan op tafel leggen (dat kunnen ook scenario’s’ zijn)– 
misschien is Diemen te klein, dan moet het regionaal. Zien de mensen het 
hele plaatje niet, dan gaan ze de energietransitie als een bedreiging zien. En 
dan gaan ze dwarsliggen, vertragen, klagen of kwaad spreken (internet biedt 
mogelijkheden genoeg). 
Mijn ‘droom’ is dat ik een rol kan spelen in het afwenden van die nachtmerrie. 
In het organiseren van draagvlak, want dat kunnen we NIET alleen aan de 
gemeente overlaten. Die gaat dat niet redden.
 
Het eerste dat nodig is voor mensen een beeld te scheppen van wat de 
E-transitie gaat betekenen, zo concreet mogelijk, voor hun dagelijks leven. En 
dan het eerlijke verhaal  ...
 
Groene mobiliteit
Reductie van het gebruik van de fossiele brandstoffen gaat ook over 
mobiliteit. Er is meer nodig dan nu gebeurt. Te denken valt dan aan:
- Meer laadpalen voor elektrische auto’s 
- Elektrisch vervoer vanaf stations 
- Meer vrijbaan voor fietsers en het centrum autoluw maken
- Opzet fietsenplan vanaf stations naar bedrijventerreinen.

Omslag naar een circulaire economie

Bedrijven gebruiken grondstoffen om dingen te maken.
Mensen betalen om deze dingen te kopen, hechten er kennelijk waarde aan.
Na verloop van tijd gaat het stuk, of heeft men genoeg van het ding.
En dan gooit men het weg en is het ineens waardeloos afval.
Afval dat vernietigd moet worden, uit de weg geruimd.

Hoe jammer.
De grondstoffen waarvan het ding ooit is gemaakt zijn immers nog dezelfde.
Laat afval weer grondstof zijn!

Dat kan namelijk: Cradle-to-Cradle, circulaire economie.
Afval = Voedsel.



Versterking van de biodiversiteit

In het jaar 2030 is Diemen gegroeid in inwoneraantal en economische 
activiteit. Diemen heeft de afgelopen 18 jaar de diversiteit van inwoners 
en ondernemers bevorderd, maar zet zich ook in voor het herstellen en 
bevorderen van de natuurlijke diversiteit in flora en fauna. 

Daardoor zijn de inwoners, overheid en ondernemers van Diemen zich bewust 
van het belang van een juiste balans tussen mensen, dieren en planten. Dit 
heeft geleid tot een beter gebruik van land- en watergebieden in Diemen. Met 
positieve effecten op de leefomgeving, landbouw, veeteelt en groenrecreatie. 
Daarnaast zijn er kansen ontstaan voor vernieuwend biologisch -en ecologisch 
ondernemerschap. 

De inwoners, overheid en ondernemers werken nauw samen met o.a. 
volkstuinverenigingen, Staatsbosbeheer, landbouwers, imkers en hoveniers. 
Zij hebben op natuurlijke wijze een goede verhouding in rijke -en arme 
stikstofgronden gecreëerd. Mede met behulp van een gezonde bijenpopulatie 
is een natuurlijke groenvoorziening en een veerkrachtig landbouwsysteem 
gerealiseerd. Niet alleen voor Diemen, want de natuur kent geen grenzen, 
maar ook indirect voor de omliggende gebieden en gemeenten. Door deze 
bewustwording en samenwerking is de natuurlijke diversiteit in de afgelopen 
12 jaar gegroeid naar 60% van de Diemense oorspronkelijke natuurlijke 
diversiteit van voor de jaren ‘50.

Gezondheid

Gezondheid is net zo’n breed en verbindend thema als ‘milieu’ of 
duurzaamheid. Gezondheid is iets individueels, maar in dit kader kijken we 
naar wat je met elkaar kunt doen om gezondheid te bevorderen en mogelijke 
bedreigingen te verminderen of voorkomen.We kijken in dit verband minder 
naar het medische en zorg aspect en meer naar het collectieve beïnvloedbare.

Welke aspecten spelen er:
- Hoe kunnen we bevorderen wat je zelf goed kunt doen:  

Voedsel, gedrag, e.d.
- Hoe beperken we bedreigingen:  

verkeer, verkeerd voedsel, luchtkwaliteit e.d.
- Waar kunnen we daar in wat beteken voor elkaar?

Mijn droom is dat Diemen een gezonde gemeenschap is waar we gezond eten, 
veel bewegen, met een gezonde en uitdagende omgeving.



Bewust produceren en consumeren

De consumptie van spullen, eten en drinken legt in de keten van productie 
tot afdanking een groot beslag op grondstoffen en vervuilt enorm: de impact 
van deze activiteiten is groter dan die van wonen en vervoer bij elkaar; de 
CO2-impact van bijvoorbeeld de vleesindustrie overstijgt die van de gehele 
transportsector. 

In 2030 zorgen producenten, inkopende partijen, aanbieders van goederen 
(‘retailers’) en consumenten in Diemen er samen voor dat de minst 
impactvolle keuze de gewoonste is geworden. Naast bewust verlagen van de 
consumptie van spullen en het hebben van een levendige circulaire economie, 
is ook de dagelijkse consumptie geënt op het maken van de juiste keuze: 
niet alleen worden grootvervuilers vermeden (anno 2017 is dit vlees), ook 
is verspilling verwaarloosbaar klein geworden. Hiertoe moet toegang zijn tot 
zowel de goede en gezonde producten, als tot de kennis om met de keuze 
om te kunnen gaan, ongeacht inkomen of culturele achtergrond. Hiervoor 
nemen ook aanbieders en tusseninkopers verantwoordelijkheid in hun eigen 
inkoopbeslissingen en marketing.


