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Geachte meneer/mevrouw,
Op 20 mei heeft de gemeente Diemen een gesprek gehad met de Werkgroep Buitenlust Groen
van de bewonersvereniging Buitenlust. Aanleiding voor dit gesprek is het voornemen van de
gemeente om Buitenlust te benoemen als zoeklocatie voor sociale woningbouw. Het gaat om
totaal 1085 woningen in Diemen, waarvan ongeveer 40 in Buitenlust.
De bewonersvereniging Buitenlust heeft de afgelopen maanden zowel schriftelijk als in de
gemeenteraad vragen gesteld over nut en noodzaak van Buitenlust als een van de zoeklocaties.
De vragen die de werkgroep tijdens het gesprek heeft gesteld en de antwoorden die de
gemeente heeft gegeven vindt u terug op de webpagina voor Buitenlust op de website van de
gemeente Diemen.
Een van de afspraken is dat de gemeente alle bewoners van Buitenlust informeert over het
besluit van de gemeente en de volgende stap. Dit doen we door middel van deze brief, de
genoemde Buitenlust webpagina en een informatiebijeenkomst na de zomer.
Start ontwerpfase
De gemeente wil graag samen met de bewoners van Buitenlust en woningbouwvereniging
Rochdale een concept-plan maken voor de nieuwbouw. Hierbij gaat het niet alleen om het
ontwerp van de woningen zelf maar ook om de inpassing van de woningen in de omgeving en de
leefbaarheid in de buurt. Wat betekent de bouw van de nieuwe woningen voor de veiligheid, het
verkeer, speelplekken, het groen, klimaatadaptatie, waterberging, kwaliteit van de openbare
ruimtes, looproutes, parkeren of andere ruimtelijke aspecten die de bewoners willen betrekken?
Als het concept-plan klaar is zal de gemeenteraad besluiten of er daadwerkelijk gebouwd gaat
worden.
Meedenken
Na de zomer organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Deze zal plaats vinden op
woensdag 11 september. Hier kunt u als bewoner van Buitenlust terecht met vragen over de
genomen besluiten en kunt u zich aanmelden om mee te denken over de nieuwbouw in
Buitenlust. U ontvangt hiervoor eind augustus een uitnodiging.
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Meer informatie
De notitie Duurzaam Samenleven in een groeiend Diemen, het haalbaarheidsonderzoek en het
verslag van het gesprek tussen gemeente en werkgroep Groen van bewonersvereniging
Buitenlust vindt u terug op de webpagina van Buitenlust
https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/bouw-sociale-huurwoningen
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u die stellen door een email te sturen aan
info@diemen.nl. Noteer bij alle correspondentie ook altijd het zaaknummer 2019-048268. Dit
zaaknummer is belangrijk anders komt uw correspondentie niet bij de juiste personen terecht.
Een tip: zet het zaaknummer al meteen bij het onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Lex Scholten
Wethouder

