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Bekijk de webversie

Terugblik week Mijn Diemen van Morgen
Van 7 t/m 11 juni organiseerde de gemeente de week van Mijn Diemen van Morgen.
We riepen inwoners en andere betrokkenen op om mee te denken over de vraag hoe
Diemen nu en in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen en te
werken. Alle inbreng wordt gebruikt om de Diemense Omgevingsvisie op te stellen.
We kijken terug op een geslaagd traject dat veel input opleverde.
De vier denkrichtingen voor de Omgevingsvisie zijn via online bijeenkomsten
besproken met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners, ketenpartners en
buurgemeenten. Daarnaast is er een online onderzoek gehouden. Ruim 800
inwoners hebben hieraan meegewerkt. Ook zijn we op pad gegaan om inwoners
persoonlijk te spreken. Er zijn straatgesprekken gevoerd in Diemen Centrum, Diemen
Noord en Diemen Zuid. Op deze dag hebben medewerkers van de gemeente meer
dan 70 mensen gesproken. Er kwamen veel enthousiaste reacties van mensen die
een duidelijk beeld hebben over hun ‘dorp’ Diemen.

Resultaten
De eerste indruk van alle inbreng is dat de inwoners van Diemen een genuanceerd
beeld hebben over de toekomstige ontwikkelingen. Ze zien de druk op de
woningmarkt in de regio en de noodzaak daar wat aan te doen. Maar tegelijkertijd
hechten ze ook aan het dorpse karakter van het dorp en vinden ze groen en
gezondheid ook erg belangrijk. Met name de jongerenraad van Diemen vindt
duurzaamheid juist een heel urgente en belangrijke opgave: “Het is nu of nooit”!
Een helder signaal dus van onze jongeren!
De overige resultaten opgehaald uit deze week kunt u ook teruglezen op onze
website via onderstaande knop. Hier vindt u de resultaten van het online onderzoek
en ook de gespreksverslagen van de bijeenkomst met maatschappelijke partners en
de bijeenkomst met inwoners en ondernemers.

Klik hier voor de resultaten

Milieueffecten Omgevingsvisie
De gemeente wil bij het opstellen van de Omgevingsvisie, de effecten van onze
keuzes op het milieu zo goed mogelijk meewegen. Er zijn namelijk verschillende
opgaven, zoals op het gebied van wonen, werken en energie, die keuzes vragen
met de nodige verwachte impact op het milieu en onze leefomgeving. Daarom is
ervoor gekozen, om een Milieueffectrapport (MER) te laten opstellen.
Als start van de MER, is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.
Deze notitie beschrijft welke relevante milieu- en omgevingsaspecten in het MER
onderzocht worden (reikwijdte). Daarnaast geeft de notitie informatie over de manier
waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke
diepgang (detailniveau).
De NRD ligt van 2 juli tot en met 13 augustus 2021 ter inzage. Voor meer informatie
of mocht u hierop willen reageren, klik dan hieronder om te lezen hoe u dit kunt
doen.

Klik hier voor meer informatie over de MER

‘Meer inclusiviteit voor
iedereen!’
Dominique (46)

Lees hier het hele interview

Vervolg
Het is de bedoeling om na de zomervakantie een eerste versie van de
Omgevingsvisie klaar te hebben. Deze wordt in het najaar ter inzage gelegd.
Iedereen krijgt dan de mogelijkheid te reageren op wellicht het belangrijkste
document over de toekomst van Diemen. Begin 2022 bieden we de Omgevingsvisie
aan de gemeenteraad aan. De raad moet het document vaststellen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt na de zomer.
Fijne zomervakantie gewenst!
Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen

T (020) 31 44 888
E yara.nijboer@diemen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@diemen.nl toe aan uw adresboek.

