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Beste bewoner(s),

U heeft van ons een brief d.d. 25 mei 2018 ontvangen waarin staat dat de gemeente
onderzoekt of woningbouw op de plek van het trapveld/basketbalveld mogelijk is. Deze brief
heeft veel reacties losgemaakt. We kunnen ons voorstellen dat u zich door de inhoud van de
brief overvallen voelt. Wij hebben de indruk gewekt dat alles al geregeld is buiten de
bewoners om. Daarvoor bieden we onze excuses aan.
We willen daarom lets rechtzetten. Op dit moment doen ambtenaren van de gemeente op
enkele locaties in Diemen onderzoek Haar de haalbaarheid voor sociale woningbouw.
Buitenlust is een van die zoeklocaties. Aan de hand van dit onderzoek kan de gemeente
vaststellen of woningbouw op de onderzochte locaties technisch en financieel haalbaar is. Er
is in Diemen een tekort aan betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren. De
gemeenteraad wil om die reden 1.085 betaalbare huurwoningen in Diemen bouwen. Een
onderdeel van de verkenning is ook dat wij gesprekken voeren met Rochdale, de
woningbouwvereniging die actief is in Buitenlust.
De bewonersvereniging Buitenlust heeft laten weten een bijeenkomst to organiseren voor de
bewoners van Buitenlust op dinsdag 26 juni a.s. om 19.30 uur in de Trouwzaal van het
gemeentehuis. De gemeente zal daar een korte presentatie geven.
Zodra het onderzoek is afgerond gaan wij met u het gesprek aan. We zullen dan de
onderzoeksresultaten presenteren en over alle aspecten in gesprek gaan. Naar verwachting
vindt dat gesprek plaats kort na de zomervakantie. U ontvangt nog voor de vakantie een
uitnodiging voor dit gesprek. Pas als de gesprekken met bewoners zijn afgerond zal besloten
worden of er een procedure wordt gestart tot wijziging van het bestemmingsplan.
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw L. Albinus, projectmanager gebiedsontwikkeling. U
kunt haar bellen op het Hummer: 020 - 3144888.
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