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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Hiermee informeren we u over de participatie- en communicatie rond de herinrichting van
het Van Gemertplantsoen (donkergroen op de kaart) waarbij inwoners en andere
belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken en ideeën en wensen in te
brengen.
In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik
genomen. Deze spooronderdoorgang staat niet op zichzelf. Na de aanleg van de
Spooronderdoorgang worden alle tijdelijke voorzieningen weer opgeruimd en de
stationsomgeving opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om van de
stationsomgeving een visitekaartje voor Diemen te maken: modern, groen, duurzaam, veilig
en vooral fraai. In de tussentijd wordt of gaat er de komende jaren gewerkt worden aan 7
projecten in en om het stationsgebied. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en
timing, maar het mooie is dat ze samenhang vertonen en elkaar versterken. Op de kaart
staan de zeven projecten aangeven.
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Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 8 maart 2022

Samenvatting
Doel van de participatie is om in iedere fase een overzicht te krijgen van rechten, belangen
en wensen van alle belanghebbenden, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt
voor het ontwerp en de uitvoering van het project en er een Van Gemertplantsoen ontstaat
dat van waarde is voor de gemeente als initiatiefnemer, direct omwonenden en andere
inwoners en relevante belanghebbenden in Diemen.
Het streven is om de participatie af te ronden rond de zomer van 2022. Hierdoor kunnen de
voorbereidingen voor de uitvoering tijdig starten zodat er kort na de aanleg van de
Spooronderdoorgang gestart kan worden met de herinrichting.
Technische uitgangpunten
• Het Van Gemertplantsoen moet een groene plek worden.
• Bestaande bomen worden gehandhaafd.
• Aantal gekapte bomen vanwege bouw spooronderdoorgang wordt teruggeplaatst.
• Verbinding met water om waterkwaliteit en waterleven te verbeteren.
• Routes voor voetgangers.
• Zoeklocatie voor Holocaust monument Diemen
Participatieve uitgangspunten
• We betrekken omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin dat het hun
aangaat, zodat:
o ze kunnen bespreken/inbrengen wat hen raakt
o de informatie krijgen die belangrijk is om zich in de situatie te verdiepen
o ze de mogelijkheden hebben om bezwaar te maken
o kunnen uitleggen wat wel en niet werkt
o er tijd en ruimte is om samen te werken aan alternatieve oplossingen
• We creëren een gemeenschappelijk beeld van de situatie, inclusief duidelijkheid over
de participatieruimte
• We kiezen werkvormen en middelen die belanghebbenden ruimte geven om hun
belangen kenbaar te maken.
De participatie organiseren we in drie plateaus.
Plateau 1 Nadruk op informeren en raadplegen en ophalen van wensen en ideeën via
Inloopavond en online presentatie + enquête – SO / tijdvak t/m april 2022
Tijdens een 1e inloopavond (fysiek) gaan we in gesprek met de bezoekers om wensen, en
ideeën op te halen. Dit gebeurt aan de hand van drie inspirerende sfeerschetsen.
In deze fase informeren we alle doel- en contactgroepen via verschillende gemeentelijke
kanalen zoals een aankondiging van de enquête bij de entrees van het Van
Gemertplantsoen (bouwhekken spooronderdoorgang), de website van de gemeente en de
gemeentepagina in het DiemerNieuws en via sociale media. Direct omwonenden worden via
een brief uitgenodigd mee te denken.
Inwoners en belanghebbenden weten dan:
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dat de gemeente gaat starten met het maken van een plan voor de herinrichting van
het Van Gemertplantsoen.
dat de herinrichting samenhang vertoont met andere projecten in de omgeving van
het station.
dat er een inloopavond wordt georganiseerd waar ze kunnen meedenken
wat de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn voor het Van Gemertplantsoen.
dat ook een online enquête + presentatie van start gaat waar respondenten kans
krijgen om online wensen en ideeën in te brengen aan de hand van drie inspirerende
sfeerbeelden, bos, park en weide.

Plateau 2 Input waarderen en verwerken in een VO + 2e inloopavond / tijdvak april tot
en met juni 2022
De input en ideeën uit de inloopbijeenkomst en online enquête worden verwerkt in een
participatieverslag dat benut wordt voor een voorlopig ontwerp (VO). Als het VO klaar is
wordt dit gepubliceerd en via een 2e informatiebijeenkomst worden inwoners uitgenodigd om
een reactie te geven. Al deze reacties worden opnieuw in een participatieverslag verwerkt en
input benut voor het opmaken van het DO. Voordat het VO wordt gepubliceerd en besproken
is de interne projectgroep Spooronderdoorgang geïnformeerd en geraadpleegd en wordt ook
het college gevraagd met het VO in te stemmen en het vrij te geven voor participatie. Over
het collegebesluit wordt een persbericht uitgegeven dat tevens geldt als uitnodiging voor de
2e inloopavond. Ook wordt in deze fase de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd met een
Informatie van het College over de voortgang in het proces.
Plateau 3 Definitief maken ontwerp + besluitvorming en terugkoppeling eindresultaat –
DO / tijdvak juni tot sept 2022
Het DO wordt door het college vastgesteld en vrijgegeven voor besluitvorming door de
gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het DO gepubliceerd op de
website en andere kanalen van de gemeente. Ook zal het definitieve ontwerp ook via een
fysieke informatieavond worden bekendgemaakt.
Plateau 4 (Voorbereiding) Realisatiefase (vanaf september 2022)
Ook na vaststelling van het definitief ontwerp en tijdens de uitvoering blijven we in contact
met bewoners en belanghebbenden. Het is belangrijk om in de fase van voorbereiding en
realisatie met omwonenden in de directe omgeving nauw contact te onderhouden over de
werkzaamheden en hindersituaties. Er moeten immers eerst de tijdelijke voorzieningen
worden verwijderd om daarna de herinrichting van het Van Gemertplantsoen en de
spooronderdoorgang te kunnen starten. Voor de realisatiefase wordt een apart communicatie
en participatieplan opgesteld.
Communicatie
Thema: Hoe groen wordt het Van Gemertplantsoen? Denk mee.
In de communicatie:
• Benadrukken we het uitgangspunt groene ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart
van Diemen.
• Laten we de samenhang met de andere projecten zien en hoe die elkaar versterken.
• Maken we duidelijk waar mensen over kunnen meedenken/praten en welke zaken
vaststaan.
• Maken helder wat de uitkomst is van de consultatie en wat er met de inbreng wordt/is
gedaan.
• Zorgen dat alle informatie op een toegankelijke manier beschikbaar is, bijvoorbeeld
via een project website.
De middelen die we hiervoor inzetten zijn:
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De gemeentelijke kanalen zoals website (projectpagina), sociale media,
gemeentepagina Diemernieuws
Een aankondiging van de inloopavond en enquête bij de entrees van het Van
Gemertplantsoen (bijv. bouwhekken spooronderdoorgang) met QR code.
Direct omwonenden worden via een brief uitgenodigd mee te denken.
Daarnaast informeren we via free publicity in de lokale media.

Het Van Gemertplantsoen krijgt zijn functie als groene parel terug; samen met de
spooronderdoorgang en de pleinen, groene P&R, rondom het station is dit een visitekaartje
voor Diemen voor de bezoekers die per spoor of via de Ouddiemerlaan Diemen
binnenkomen. Deze plek wordt een groene ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart van
Diemen. Tegelijk maakt het groene verbindingen mogelijk tussen het centrum en het
wandellandschap en met het te ontwikkelen natuurpark Spoorzicht en worden ook
ecologische verbindingsroutes ononderbroken met elkaar verbonden in een zoom rond
Diemen.
Ter inzage in iBabs
n.v.t.
- EINDE -
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