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Samen wonen, samen werken, samen leven 

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. 



1 Samen wonen 

Gemeentebelangen kiest ervoor om dat type woningen te bouwen waar 
de meeste behoefte aan is. Dat betekent dat we kiezen voor fors meer 
sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Zo verkorten we de 
wachtlijsten en zorgen we voor betaalbare woningen voor al onze 
inwoners. 

1 Fors meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.   
 Minstens 40% van de nieuw te bouwen woningen is sociale huur  
 en minstens 40% is betaalbare koop of vrije sector huur. 

2 Onmiddellijke realisatie van voldoende slaapplaatsen voor alle   
 Purmerendse dak- en thuislozen. Daarbij kijken we ook naar   
 tijdelijke woonruimte voor mensen die deze urgent nodig hebben. 

3 Als gemeente actief grond aankopen en bouwen van woningen   
 tussen Purmerend en Edam-Volendam bij Purmer-Meer. Zo zorgen 
 we voor minstens 10.000 woningen en voldoende leefruimte. 

4 Bij nieuwe buurten zorgen dat er altijd voldoende voorzieningen   
 zijn. Hieronder valt onder meer een openbaar vervoerverbinding,  
 groen in de buurt, speelplekken en een supermarkt. 

5 Een lagere energierekening voor al onze inwoners door het   
 isoleren van woningen en het inzetten op groene energie, vooral   
 door zonne-energie. 

6 Zorgen voor een groene en prettige leefomgeving, door    
 buurtbewoners te ondersteunen bij buurtinitiatieven. Tegengaan   
 van luchtvervuiling en reclame alleen in de bus bij een JA/JA. 



7 In stand houden van het Beusebos en bijplanten van groen.   
 Daarnaast bijplanten van groen bij lokale wegen, meer groene   
 recreatiemogelijkheid in de buurt en het bijplanten van bomen. 

8 Plaatsen van zonnepanelen op alle daken in de gemeente    
 Purmerend, zeker op daken die in eigendom zijn. Geen    
 zonnepanelen op grond; dat gebruiken voor woningen en groen. 

9 Ouderen die thuis willen blijven wonen ondersteunen. Voor wie dat 
 niet wil, zorgbuurthuizen waar ouderen samen kunnen wonen   
 en de nodige zorg kunnen krijgen. 

10 Laten verdwijnen van straatparkeren in de binnenstad en    
 parkeergarages aan de randen van de stad. Verdwenen    
 plekken gebruiken voor groen en bredere wandel- en fietspaden. 
 



2 Samen werken 

Gemeentebelangen kiest voor een stad waar naast wonen ook kan 
worden gewerkt en kan worden ontspannen. Maakindustrie, 
dienstverlening en horeca maken van onze wijken een bloeiende stad. 
We kiezen voor goede ov-verbindingen, betere samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven en het versterken van onze binnenstad. 

1 Een verbeterde positie voor eenmanszaken en andere kleine   
 ondernemers door het afschaffen van de zondagsopenstelling. Zo  
 beschermen we lokale initiatieven van ondernemers. 

2 In samenwerking met lokale partijen ervoor zorgen dat de    
 Voedselbank altijd voldoende levensmiddelen heeft om te kunnen  
 verdelen. Juist deze functie is essentieel voor veel inwoners. 

3 Bij de gemeente Purmerend mensen zoveel mogelijk in vaste   
 dienst, om zekerheid te bieden voor werknemer én voor de    
 gemeente. Maximaal 10% tijdelijke arbeidskrachten in dienst. 

4 Diverser maken van onze binnenstad in winkelaanbod en    
 verbeteren van het aanzicht. Bijvoorbeeld door het toevoegen van  
 groen, verlichting en water in onze binnenstad. 

5 Opknappen van lokale winkelcentra, zoals het Makadocentrum en  
 het inrichten van winkelcentra niet alleen als shopcentrum, maar   
 ook als buurtfunctie voor bewoners. 

6 Meer investeren in voorzieningen voor Purmerenders, zoals de   
 MeerDoen-regeling. Ook verlaging van lokale lasten voor mensen  
 die het moeilijker hebben. 

7 Cameratoezicht en beveiliging in onze binnenstad verbeteren,   
 vooral bij de Koemarkt. Hierbij is een speciale boa-eenheid voor   
 veiligheid in de binnenstad in het weekend noodzakelijk. 



8 Zorgen voor voldoende ov-verbindingen tussen Purmerendse   
 wijken en winkelcentra én het doortrekken van de Noord-Zuidlijn.  
 Meer oplaadpunten van auto’s en een betere doorstroming. 

9 Mensen met een verblijfstatus actief helpen met integreren in onze 
 samenleving. Dit betekent niet alleen het leren van de manier   
 waarop we leven, maar ook hulp bij het vinden van passend werk. 

10 Eén plek waar hotel, restaurants, bowlingbaan, bioscoop en   
 andere recreatieve voorzieningen in Purmerend samenkomen. Zo  
 wordt Purmerend een prachtige hotspot voor de regio. 

 



3 Samen leven 

Gemeentebelangen kiest voor een samenleving met aandacht voor 
elkaar. Dit betekent dat er ruimte is voor initiatieven vanuit de 
samenleving en dat er altijd een overheid is waar mensen op kunnen 
rekenen. We kiezen voor de deprivatiseren van zorg, bevorderen van 
naastenliefde en meer directe democratie voor onze inwoners. 

1 Regelmatig referenda en e-democracy in Purmerend om de   
 mening van inwoners te peilen over onderwerpen die in de stad   
 spelen. Zo nemen we kiezers serieus, ook na de verkiezingen. 

2 Eén gemeentelijke thuiszorgorganisaties voor alle Purmerenders,  
 in plaats van concurrentie van zorgbedrijven. Samenwerking zorgt  
 voor betere zorg in onze stad voor iedereen die dat nodig heeft. 

3 Streven naar een zelfstandig ziekenhuis, waar de gemeente mee  
 kan denken over de koers van het beleid. Afschaffen van de eigen  
 bijdrage voor de WMO voor alle Purmerenders. 

4 Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur waar     
 omwonenden dat wensen. Zo zorgen we voor een leefbaardere   
 buurt en een grotere veiligheid voor onze inwoners. 

5 Structureel organiseren van bijeenkomsten tussen bewoners en de 
 gemeente, de politie en andere voor onze gemeente belangrijke   
 instanties. Bevorderen van gezamenlijke besluitvorming. 

6 Versterken van samenwerking voor lokale initiatieven.    
 Instandhouden van de kortebaandraverij, de kermis en behoud van 
 gratis toegang tot Reuring. 

7 Een degelijke kennis van de historie van Purmerend bij het    
 verlaten van de middelbare school. Voor basisschoolleerlingen   
 waar nodig financiële hulp bij het behalen van het zwemdiploma. 



8 Inzetten op het uitvoeren van experimenten voor stemrecht voor   
 16- en 17-jarigen en een jongerenraad voor alle jongeren in onze  
 stad. Niet alleen óver, maar juist mét jongeren praten. 

9 Een actieplan voor het uitbannen van armoede in Purmerend. Hulp 
 bij het zoeken naar werk, stevige armoederegelingen en daarmee  
 zorg dragen dat niemand in armoede hoeft te leven. 

10 Samen leven met alle dieren in onze stad. Nooit afschieten van   
 dieren, ook niet als zij overlast veroorzaken. Zoeken naar    
 diervriendelijke methoden bij overlast waar nodig.


