Daarom Diemen

Wat heeft Daarom Diemen afgelopen vijf jaar gedaan?
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Daarom Diemen: vijf jaar Diemen op de kaart
Iedereen kent de slogans I Amsterdam of Er gaat niets boven
Groningen. Wervende kreten van steden die zich in een onderlinge
concurrentie van hun beste kant willen laten zien Op onze eigen
bescheiden wijze doen we ook in Diemen aan citymarketing. Vijf
jaar geleden startten we met Daarom Diemen. De Diemense citymarketeer Linda Scherpenzeel legt uit waarom en hoe.
Wat is citymarketing?
‘Met citymarketing wil je je stad, dorp of streek zo goed mogelijk laten
zien aan verschillende doelgroepen. Meestal gaat het dan om bezoekers,
bedrijven en bewoners. Je wil laten zien wat je identiteit is en wat je onderscheidende sterke kanten zijn. Met Daarom Diemen richten we ons vooral
op de huidige bewoners en bedrijven. We willen dat zij zich ambassadeur
voelen en tevreden zijn over ons dorp en dat dan ook uitdragen.’

Waarom is dat in Diemen nodig?
‘Als gemeente willen we laten zien dat Diemen een aantrekkelijke
woonplaats is voor onze huidige en toekomstige inwoners en dat we
een interessante vestigingslocatie zijn voor bedrijven. Dat is belangrijk
omdat we dan makkelijker onze voorzieningen op peil kunnen houden,
maar ook nieuwe winkels en bedrijven kunnen aantrekken. Een grote
winkelketen kijkt toch hoe levendig en aantrekkelijk een plek is, als hij
na moet denken over een nieuwe winkel. En een projectontwikkelaar
kijkt zeker naar het imago van een plaats als hij een nieuwe wijk wil
gaan bouwen. In de concurrentie met andere plaatsen willen we laten
zien dat het goed wonen, werken en ondernemen is in Diemen. Ook
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‘In de eerste jaren heeft Daarom Diemen zich vooral gefocust op
het vergroten van de levendigheid in Diemen. Er zijn tal van nieuwe
evenementen bijgekomen dankzij Daarom Diemen: het foodfestival
Smakelijk Diemen, het Wereldfestival, de Diemen December Dagen,
het Oranjefeest en de Vrijheidsmaaltijd. Afgelopen anderhalf jaar lag
er veel stil, maar deze nieuwe evenementen hebben hun bestaansrecht
bewezen en onlangs hadden we het gelukkig ook nog Diemen gaat
door.
Groot succes is onze mascotte voor kinderen Diemo de Eend, die
we inzetten bij allerlei kinderactiveiten. Hij heeft jaarlijks zijn eigen
verjaardagsfeest, een peuterboekje, een eigen speelplekkenspeurtocht
en een eigen Diemo-pagina op de website van Daarom Diemen. Uiteraard voeren we ook promotionele acties, met ons magazine, advertenties, social media-campagnes.
Vermeldenswaard zijn ook de campagnes en acties die we vorig jaar
voerden om lokale ondernemers in de coronatijd te steunen: de Koop
Lokaal campagne, Steun de horeca, de Winterkleding- en Wensmaaltijd-actie.’

Wat is bijzonder aan Diemense citymarketing?

is het belangrijk dat we onze huidige inwoners laten zien dat Diemen
een plek is waar mooie dingen gebeuren, waar veel te doen is en waar
ze trots op kunnen zijn.’

‘Bijzonder is dat Diemen met een relatief klein budget en één medewerker zo stevig inzet om Diemen bij bewoners en buitenwereld goed
op de kaart te zetten. Er wordt geen duur marketingbureau ingezet,
maar alles wordt in eigen beheer bedacht en uitgevoerd of in samenwerking met lokale netwerkpartners. Initiatieven van partners worden
ook vaak gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit Daarom
Diemen. Het is echt lokaal samenspel.’

Waar zet Daarom Diemen op in?

Heb je zelf een favoriete plek in Diemen of een favoriet evenement?

‘Belangrijkste is dat we onze onderscheidende kwaliteiten uitdragen:
we liggen dichtbij Amsterdam, met alle voorzieningen daar, zijn uitstekend bereikbaar en hebben als dorpsgemeenschap een eigen karakter.
Maar de tijd van alleen een pakkend promotiefilmpje over deze eigenschappen en bijbehorende slimme slogan is voorbij. Citymarketing
is veel meer. Het gaat inmiddels om een samenhangend pakket aan
activiteiten, onder de vlag van Daarom Diemen.’

‘Ik woon al zo’n 40 jaar in Diemen en werk al 31 jaar bij de gemeente.
Sinds corona fiets en wandel ik veel door Diemen en het Diemerbos
en verwonder me over hoe mooi Diemen eigenlijk is. Ik heb niet één
favoriete plek in Diemen. Het mooie is het dorpse gevoel en het vele
groen in en om Diemen, daardoor waan je je ver weg van de grote
stad. Ik kom vaak langs her kunstwerk ‘Dans met de Libellen’. Ik vind
dat superleuk om naar te kijken.
Als tegenhanger van het Diemer Festijn vind ik het Wereldfestival van
toegevoegde waarde. Een heel andere soort muziek voor een heel
andere doelgroep. Dat past goed bij onze grote diversiteit.’

‘We willen de huidige organisaties, instellingen en verenigingen versterken en met elkaar in contact brengen. We hebben wat dat betreft
zoveel te bieden: actieve sportverenigingen, Theater de Omval, het
Diemerbos, de horeca, het zwembad, Welzijn Diemen, verschillende
koren en muziekverenigingen, het Diemer Festijn, de Historische
Kring, Edog Muzikaal Theater, de scholen en nog veel meer.’
‘Verder willen we dat mensen binnen en buiten het dorp (nog)
positiever gaan denken over Diemen. Zo kunnen we bewoners en
bedrijven behouden en aantrekken. Op die manier vergroten we het
aantal mogelijke klanten en leden voor winkeliers, ondernemers,
scholen, voorzieningen en het verenigingsleven.’

Kijk voor meer info op www.daaromdiemen.nl of volg Daarom Diemen
op Instagram of Facebook.

Bijzondere producten van Daarom Diemen
• Welkomstenvelop voor nieuwe inwoners, voorzien van nuttige
informatie en een aantal Daarom Diemen gadgets.
• Kraamcadeau bij geboorte, een Diemo-slabbetje
• Kaart/kwartetspel, te koop bij Bruna en Primera
• Diemo Zwem ABC. Bij het leszwemmen ontvangen kinderen
een Diemo-rugzakje, Diemo-zwemmedaille en -diploma.
Om Diemen te ontdekken of actief te zijn in de natuur zijn er
verschillende routes uitgezet:
• Daarom Diemen Natuurwandeling, uitgezet met een sticker
voorzien van blauwe pijl.
• Diemo Speelplekken Speurtocht, te verkrijgen bij de receptie
van het gemeentehuis.
• Geocaching route door Diemen. Download hiervoor de
Geocaching-app op je mobiele telefoon.
• Vogelroute in het Diemerbos. Leuk om met kleine kinderen
te doen. Informatie bij House of Bird.

Wat betekent Daarom Diemen?
Onze kwaliteiten zijn goed terug te zien in het beeldmerk van
Daarom Diemen. In de blauwe spiraal is met enige fantasie de
Amsterdamse grachtengordel te herkennen, waarbij Diemen het
gouden randje vormt. De dynamiek van de krulling wijst naar de
bereikbaarheid en de levendigheid. Ook is er een vingerafdruk
in te zien, die onze eigenheid als dorp in de grootstedelijke
omgeving uitdrukt.
De slogan zelf straalt zelfbewustzijn uit (Daarom!): als je
goed kijkt, dan snap je meteen waarom Diemen aantrekkelijk
is. Verder weten we goed dat naast ons eigen dorpse karakter
onze gunstige ligging naast Amsterdam een enorm pluspunt is.
Daarom Diemen geeft ook aan dat er in de omgeving van
Diemen (daar, om Diemen) het nodige gebeurt, dat de
moeite waard is.
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