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Aan 
De bewoners van Buitenlust 
   
 

 
 
 
 
Onderwerp Datum 
Online raadpleging conceptplan nieuwbouw Buitenlust 28 september 2020 
 
 
 
Geachte meneer/mevrouw, 

Gezien de huidige coronacrisis heeft het college van b en w besloten om voorlopig alleen 

online te participeren en geen bijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat wij voor de 

mogelijke bouw van sociale huurwoningen in Buitenlust een online raadpleging hebben 

georganiseerd.  

Op de website https://socialewoningbouwdiemen.nl/buitenlust/ vindt u meer informatie over 

de mogelijke nieuwbouw in Buitenlust. In een korte video worden drie modellen toegelicht. 

Deze modellen staan daarnaast ook op de website afgebeeld en beschreven. De modellen 

hebben variatie in zowel de gebouwen als in de inrichting van de buitenruimte.  

Geef uw mening 

Graag willen we weten wat u van de drie modellen vindt. Heeft u een voorkeur voor een 

bepaald model en waarom? Of is er iets wat volgens u anders moet of kan? Heeft u nog 

andere suggesties of tips? We horen het graag van u. 

Op de website https://socialewoningbouwdiemen.nl/buitenlust/ kunt u tot en met maandag  

12 oktober uw reactie geven. Bent u niet in de gelegenheid om online de plannen voor de 

nieuwbouw te bekijken? Op woensdag 7 oktober kunt u tussen 11.00 – 17.00 uur in de 

Raadszaal van het gemeentehuis de video en een aantal informatiepanelen komen bekijken. 

U krijgt dan dezelfde informatie als op de website staat en kunt uw reactie achterlaten.   

Hoe verder?  

De volgende stap is dat de modellen worden uitgewerkt tot een conceptplan voor de 

woningen en de directe omgeving. Dit plan zullen we later dit najaar aan u presenteren. Wij 

hopen van harte dat we dan wel een bijeenkomst kunnen organiseren om uw mening 

hierover te vernemen. Daarna gaat dit conceptplan - met uw opmerkingen - naar het college 

van b en w en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan op basis hiervan een besluit 

om wel of niet te bouwen in Buitenlust.   

Meer informatie 

Buitenlust is een van de zoeklocaties voor de in totaal 1.085 sociale huurwoningen die de 

gemeente in Diemen wil bouwen. Deze brief en informatie over de beoogde bouw van 
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sociale huurwoningen in heel Diemen vindt u terug op de website van de gemeente Diemen: 

https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Wonen/Nieuwbouw_projecten/Sociale_woningbouw_loc

atie_Buitenlust 

Kijk ook op de website van de gemeente Diemen voor het laatste coronanieuws:  

https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen voor de gemeente over Buitenlust, stuur dan een 

e-mail naar info@diemen.nl (met vermelding van het zaaknummer 2019-048268 bij het 

onderwerp).  

Met vriendelijke groet,  

Mede namens woningstichting Rochdale 

 

 

 

 

 

 

 

M.R.A. (Martin) Cornelissen 

Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Diemen 
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