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Voor álle Purmerenders! 

Voor een Purmerend waar inwoners de baas zijn over de stad. 
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Inleiding 

Gemeentebelangen Purmerend is een partij voor álle Purmerenders. Dat betekent dat we 
opkomen voor de belangen van iedereen in onze stad. Naastenliefde, solidariteit en 
rechtvaardigheid zijn daarbij belangrijke principes. We kiezen ervoor om voor elkaar op te komen, 
elkaar te helpen en om te kijken naar eenander. 

Voor álle Purmerenders 
Opkomen voor alle Purmerenders betekent ook beleid dat er is voor alle Purmerenders. Zo 
bouwen we juist de woningen waar behoefte aan is, zorgen we voor een groenere buurt waar nu te 
weinig groen is en zorgen we voor betere verkeersdoorstroming waar het verkeer nu vastloopt. Op 
alle plekken waar Purmerenders problemen tegenkomen zullen we reageren, zonder een bepaalde 
groep voor te trekken. 

Kiezen voor samen 
In Purmerend levert iedereen een bijdrage aan de stad en kan iedereen rekenen op solidariteit van 
anderen. We bestrijden doorgeslagen individualisme en doorgeslagen marktwerking door te kiezen 
voor samen. Door concurrentie in de zorg tegen te gaan, door de eenzaamheid onder jong en oud 
te bestrijden en door te zorgen dat mensen elkaar meer gaan ontmoeten, begrijpen en met elkaar 
leven. Dat is onze missie voor Purmerend. 

Van onderop, voor iedereen 
Om dat te bereiken moeten we niet in onze eigen bubbel blijven zitten. Gemeentebelangen kiest er 
dan ook voor de gemeente naar mensen toe te brengen. Door zelf langs te gaan als partij, maar 
ook juist door initiatieven vanuit buurten te ondersteunen en zorgen dat de stem van inwoners 
gehoord wordt. Inwoners van onze gemeente horen te bepalen wat er gebeurt op het Stadhuis. 
Purmerenders die vanuit eigen ervaring kunnen vertellen en met andere Purmerenders tot 
oplossingen komen. Of het nu grootstedelijke problemen zijn of kleine problemen in een specifieke 
buurt: we luisteren naar inwoners, bedenken samen oplossingen en handelen daarnaar. 

Samen dingen bereiken 
Gemeentebelangen kijkt naar mensen, neemt wat inwoners vertellen te harte en gaat ermee aan 
de slag. 
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Onze 10 kernpunten 

1  Fors meer sociale huurwoningen, minstens 40% van de nieuwe   
 woningen moet sociale huur moet zijn. 

2  Referenda regelmatig houden om de mening van Purmerenders over   
 belangrijke onderwerpen te weten te komen. 

3  Eén gemeentelijke thuiszorgorganisatie in plaats van concurreren met  
 mensen afhankelijk van thuiszorg. 

4  Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden om eenzaamheid tegen 
 te gaan. 

5  Een actieplan voor een structurele aanpak van armoede in Purmerend,  
 met als doel het volledig uitbannen van extreme armoede. 

6  Een lagere energierekening voor alle Purmerenders door het isoleren  
 van woningen en inzetten op groene energie. 

7  Degelijke kennis van de historie van Purmerend bij het verlaten van de  
 middelbare school. 

8  Op elke school ruimte voor kunst- en cultuurlessen en het uiten van   
 creativiteit door kinderen. 

9  Een speciale boa-eenheid voor het handhaven van veiligheid op de   
 Koemarkt. 

10  Niet alles draait om de economie, daarom herstellen van de    
 zondagsrust waar aandacht is voor elkaar. 
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1  Wonen 

Onze kern: Bouwen naar behoefte, dat betekent dat we nu fors meer betaalbare woningen 
moeten realiseren voor al die Purmerenders op een wachtlijst. 
___ 

1 Fors meer sociale huurwoningen, minstens 40% van de nieuwe   
woningen moet sociale huur moet zijn. 

 2 Fors meer betaalbare koopwoningen, waarbij minstens 40% van de nieuwe   
 woningen middenhuur- en koop moet zijn. 

3 Onmiddellijke realisatie van slaapplaatsen voor alle Purmerendse dak- en thuislozen; 
iedereen in onze stad hoort een dak boven het hoofd te hebben. 

 4 Bouwen buiten de huidige stadsgrenzen om fors meer woningen te kunnen   
 realiseren en opnieuw kijken naar plan Purmer-Meer. 

5 Als gemeente actief grond aankopen om daar betaalbare sociale huur- en koopwoningen 
neer te kunnen zetten. 

 6 Creëren van woonruimtes voor jongeren door containerwoningen neer te zetten,  
 waar ook statushouders en urgente zich kunnen vestigen. 

7 Extra aandacht naar seniorenwoningen en de doorstroming van reguliere woningen daar 
naartoe. 

 8 Van de Stadsverwarming een coöperatie maken, waar de gebruikers het voor het  
 zeggen hebben. 

9 Bij nieuwe buurten en wijken oog hebben voor buurtvoorzieningen als openbaar vervoer, 
groen en speelplekken. 

 10 Purmerenders voorrang bij de toewijzing van woningen en het schrappen van de 
 voorrang voor statushouders zodra er alternatieve huisvesting is. 
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2 Democratie 

Onze kern: Meer directe invloed van Purmerenders op wat er gebeurt in onze stad door 
referenda en digitale middelen. 
___ 

1 Referenda regelmatig houden om de mening van Purmerenders over belangrijke 
onderwerpen te weten te komen. 
  
 2 Purmerend zelfstandig houden en dus niet fuseren met andere gemeenten als   
 inwoners dit niet wensen. 

3 Instellen van een Purmerendse Jongerenraad zodat jongeren veel meer betrokken 
worden bij de samenleving en lokale politiek. 
  
 4 Meer inzetten op de ondersteuning van buurtinitiatieven die bewoners bij elkaar  
 brengen. 

5 Vanuit de gemeente organiseren van themabijeenkomsten over relevante onderwerpen 
in de stad. 
  
  6 Bevorderen van e-democracy en op andere manieren inwoners eenvoudig hun  
 mening laten geven over actuele onderwerpen. 

7 Jaarlijkse peilen middels een enquête onder alle inwoners over genomen en mogelijk te 
nemen besluiten van de gemeente. 
  
 8 Actief aanmoedigen van het gebruik maken van stemrecht voor alle verkiezingen  
 en referenda. 

9 Samen met inwoners (woon)plannen voor de buurt bedenken in plaats van vooraf 
ingevulde tekeningen presenteren. 
  
 10 In samenspraak met onze inwoners vaststellen van Purmerendse waarden en  
 deze bij al het nieuwe beleid toetsen. 
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3  Zorg 

Onze kern: Mensen die zorg nodig hebben kunnen hier altijd op rekenen. We laten niemand in 
de kou staan en zorgen voor samenwerking in plaats van concurrentie. 
___ 

1 Eén gemeentelijke thuiszorgorganisatie in plaats van concurreren met mensen 
afhankelijk van thuiszorg. 
  
 2 Afschaffen van de eigen bijdrage WMO voor alle Purmerenders, of ten minste een 
 tegemoetkoming hierin voor de laagste inkomens. 

3 Afnemen van zorg alleen bij bedrijven waar de directiesalarissen niet hoger zijn dan die 
van Purmerendse wethouders. 
  
 4 Het Dijklander Ziekenhuis wordt weer een zelfstandig en volledig operationeel   
 Purmerends ziekenhuis. 

5 Meer aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers in onze stad die familie en 
vrienden helpen bij hun zorgvraag. 
  
 6 Persoonsgericht werken in de zorg door het geven van vertrouwen aan    
 professionals en doen wat goed is voor de zorgbehoevende. 

7 Inzetten op de terugkeer van zorgbuurthuizen waarin ouderen samenwonen en zorg 
direct verleend kan worden. 
  
 8 Intensievere preventie van overmatig alcohol-, drugs-, en tabak op scholen en op  
 hangplekken. 

9 Iedere oudere die thuis wil blijven wonen mag, maar verpleeghuizen moeten altijd 
beschikbaar zijn. 
  
 10 Meer aandacht voor de mentale gezondheid van Purmerenders en het opstellen  
 van een actieplan om dit te verbeteren. 
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4 Verkeer 

Onze kern: De doorstroming moet beter, openbaar vervoer toegankelijker en voldoende 
parkeerplaatsen blijven voor bezoekers van de binnenstad. 
___ 

1 Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden om eenzaamheid in deze groep 
tegen te gaan. 
  
 2 Middels één of meerdere bussen de Purmerendse wijken met elkaar en met het  
 centrum verbinden. 

3 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, fiets en wandelen om naar de 
binnenstad te komen. 
  
 4 Laten verdwijnen van straatparkeren in de binnenstad om zo te zorgen voor meer  
 ruimte voor groen, fietsen en wandelen. 

5 Geen verhoging van parkeertarieven in Purmerend en zorgen voor voldoende plaatsen 
in overdekte parkeergarages. 
  
 6 Inzetten op het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend om het   
 autoverkeer te verminderen en files te bestrijden. 

7 Parkeergarages realiseren aan de randen van de stad in plaats van parkeren middenin 
de vastlopende binnenstad. 
  
 8 In overleg met buurtbewoners straatmeubilair in de buurt aanpassen, zoals   
 snelheidsbeperkingen met bloembakken en verkeersdrempels. 

9 Ondertunneling van de weg bij Station Overwhere, zodat verkeer en daarmee ook vooral 
hulpdiensten sneller door kan rijden. 
  
 10 Aan het licht houden van routes van en naar scholen en het oplossen van   
 (mogelijk) gevaarlijke situaties. 
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5 Samenleving 

Onze kern: Purmerend is één samenleving. We leven niet apart, maar samen. We bestrijden het 
individualisme en bevorderen solidariteit en naastenliefde. 

___ 

1 Een actieplan voor een structurele aanpak van armoede in Purmerend, met als 
doel het volledig uitbannen van extreme armoede. 

 2 Bevorderen van contact maken met elkaar, naastenliefde, wederzijds respect en  
 onderlinge solidariteit. 

3 Aanmoedigen van buurtinitiatieven en initiatieven van organisaties die bijdragen aan een 
levendige en gezellig buurt. 

 4 Mensen met een verblijfstatus actief helpen met integreren in onze stad en het   
 aanleren van onze normen en waarden. 

5 In stand houden van sociale instellingen als buurtcentra, vrijwilligersorganisaties en 
religieuze instellingen. 

 6 Overleggen met scholen om meer aandacht te schenken aan de     
 (jeugd)activiteiten in onze stad. 

7 Een wethoudersportefeuille Samenleving waarbij wordt ingezet op het bevorderen van 
samen leven. 

 8 Helpen van buurgemeenten bij het realiseren van bed-bad-broodregelingen voor  
 mensen in nood. 

9 Zorgen voor voldoende plaatsen in Purmerend voor een maatschappelijke diensttijd voor 
jongeren en andere geïnteresseerden. 

 10 Gemeentelijke coördinatie voor vrijwilligerswerk in Purmerend, waar vraag en   
 aanbod samen kunnen komen. 
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6 Milieu 

Onze kern: Duurzaamheid is niet voor een kleine elite maar voor alle Purmerenders. Lagere energielasten 
en een groenere omgeving is waar we voor kiezen. 

___ 

1 Een lagere energierekening voor alle Purmerenders door het isoleren van 
woningen en inzetten op groene energie. 

 2 Buurtbewoners ondersteunen als er ideeën zijn voor het inrichten van openbaar  
 groen in hun buurt. 

3 In stand houden van het Beusebos en juist bijplanten van extra groen in Purmerendse 
buurten. 

 4 Nooit dieren afschieten, ook niet als zij overlast veroorzaken, maar zoeken naar  
 diervriendelijke methodes. 

5 Niet standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus maar alleen als daar bewust 
voor gekozen wordt. 

 6 Geen verspilling van belastinggeld aan dure duurzaamheidsevenementen en   
 andere hobby’s van de duurzaamheidselite. 

7 Zonnepanelen op alle door de gemeente beheerde gebouwen en stimuleren van het 
plaatsen op private daken. 

 8 Tegengaan van luchtvervuiling in onze stad door aanleggen van groen, inzetten  
 op elektrisch vervoer en betere doorstroming van verkeer. 

9 Geen grond in Purmerend voor zonnepanelen of windmolens, maar gebruiken voor 
groen en woningen. 

 10 Realiseren van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en plaatsen voor   
 deelauto’s. 
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7 Jongeren 

Onze kern: De Purmerendse jeugd bepaalt straks de toekomst van onze stad. Actief luisteren naar onze 
jongste inwoners en zorgen dat er voldoende te doen is, is voor ons zeer belangrijk. 

___ 

1 Degelijke kennis van de historie van Purmerend bij het verlaten van de middelbare 
school. 

 2 Stimuleren van het behalen van het zwemdiploma en financiële ondersteuning   
 hiervoor waar nodig. 

3 Zorgen dat verdwenen jongerenplekken in Purmerend terugkomen en in elke 
Purmerendse wijk een jeugdhonk realiseren. 

 4 Geen gebruik maken van mosquito’s die jongeren moeten weren van bepaalde  
 plekken, maar het gesprek aangaan. 

5 Voldoende speeltuinen, trapveldjes en andere voorzieningen voor kinderen die zo buiten 
kunnen sporten. 

 6 Aanpakken van eenzaamheid onder jongeren door organisatie van evenementen  
 speciaal voor de jeugd, gericht op ontmoeting. 

7 Op scholen meer aandacht creëren voor goed burgerschap, democratie en naar elkaar 
omkijken. 

 8 Inzetten op het uitvoeren van experimenten voor stemrecht voor 16- en 17-   
 jarigen bij lokale referenda. 

9 Jongeren nooit de dupe laten zijn van armoede door altijd te zorgen dat mee kan worden 
gedaan met sociale activiteiten in onze stad. 

 10 Niet alleen over jongeren praten, maar ook mét jongeren kijken hoe zij de   
 toekomst van Purmerend zien. 
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8 Cultuur 

Onze kern: Koesteren van onze lokale tradities en gebruiken, om onze stad een identiteit te geven en te 
houden. Purmerend verbindt en leeft op die manier echt samen. 

___ 

1 Op elke school ruimte voor kunst- en cultuurlessen en het uiten van creativiteit 
door kinderen. 

 2 Het succesvolle festival Reuring en andere evenementen gratis houden voor   
 Purmerendse bezoekers. 

3 Bevorderen van samenwerking tussen Purmerendse culturele instellingen om krachtiger 
te kunnen zijn. 

 4 Voortzetting en verbetering van de Purmerendse markten en een impuls aan de  
 dinsdagmarkt in de stad. 

5 Benutten van de maatschappelijke functie van de bibliotheek met bijvoorbeeld 
activiteiten voor de jeugd. 

 6 Eén plek in Purmerend waar hotel, restaurants, bowlingbaan, bioscoop en andere 
 voorzieningen samenkomen. 

7 Purmerend als actieve sportstad stimuleren door evenementen maar ook inzichtelijk 
maken van sportaanbod. 

 8 Behoud van de Purmerendse voorjaarskermis en bij steun van omwonenden   
 terugkeren van de najaarskermis. 

9 De kortebaandraverij en andere typisch Purmerendse evenementen in stand houden en 
promoten. 

 10 Onze historische binnenstad en andere waardevolle plekken in de Purmerendse  
 geschiedenis in hun waarde laten. 
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9 Veiligheid 

Onze kern: Als gemeente hebben we investeringen in veiligheid nodig, vooral op risicoplekken. 
We treden harder op en luisteren naar de wensen van inwoners op gebied van veiligheid. 
___ 

1 Een speciale boa-eenheid voor het handhaven van veiligheid op de Koemarkt, 
zeker in de weekenden. 

 2 Maximumsnelheid van 30-kilometer per uur op wegen waar dit veiliger is voor   
 buurtbewoners, fietsers en voetgangers. 

3 Stevig optreden tegen gebruik van illegaal vuurwerk en striktere handhaving van regels 
rondom Oud & Nieuw. 

 4 Structureel organiseren van veiligheidsbijeenkomsten in de buurt met daarbij   
 politie, boa’s en ambtenaren aanwezig. 

5 In samenspraak met de buurt plaatsen van bloembakken, drempels en andere 
verkeersveiligheid bevorderende maatregelen. 

 6 Handhaven van nieuwe landelijke regelgeving in onze stad, zoals het verbod op  
 appen op de fiets. 

7 Groen wat zicht belemmert voor voetgangers, fietsers en automobilisten wegsnoeien om 
ongelukken te voorkomen. 

 8 Hardere aanpak van vervuilers in onze stad, die aan het werk worden gezet om  
 de stad op te schonen. 

9 Lokale hulpdiensten worden op geen enkele manier gehinderd in hun werk in onze stad, 
verhinderen levert forse straffen op. 

 10 Meer cameratoezicht van betere kwaliteit op risicovolle plaatsen, zoals op de   
 Koemarkt en wijkwinkelcentra. 
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10 Economie 

Onze kern: Onze lokale economie moet voor alle Purmerenders werken. Daarom moeten we onze sociale 
voorzieningen in stand houden en investeren in onze inwoners. 

___ 

1 Niet alles draait om de economie, daarom herstellen van de zondagsrust waar 
aandacht is voor elkaar. 

 2 Op termijn afschaffen van de hondenbelasting wanneer de kosten voor opruiming  
 ook omlaag gaan. 

3 Altijd zorgen dat de Voedselbank voldoende middelen heeft om mensen die hun nodig 
heeft geholpen kunnen worden. 

 4 Geen bezuinigingen op sociale voorzieningen die van belang zijn voor alle   
 Purmerenders. 

5 Scherp kijken naar de huidige subsidiepot en kijken of organisaties beter samen kunnen 
werken, ook om geld te besparen. 

 6 Mensen zoveel mogelijk in vaste dienst bij de gemeente, maximaal 10% tijdelijke  
 arbeidskrachten. 

7 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleren om zo voor 
een innovatievere arbeidsmarkt te zorgen. 

 8 Ondersteunen van zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf tegenover grote  
 multinationals. 

9 Diverser maken van het Purmerends winkelaanbod in het centrum van de stad door 
aantrekken van nieuwe concepten. 

 10 Opknappen van buurtwinkelcentra zoals het Makadocentrum en ook inrichten   
 als sociale buurtfunctie.
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