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1 – Inleiding
Gemeentebelangen Purmerend is opgericht in april van 2019. Het doel van onze
beweging is het vertegenwoordigen van onze inwoners op een duidelijke en
krachtige manier. Belangrijke speerpunten zijn het versterken van de lokale
democratie en het zorgen voor fors meer betaalbare woningen, zowel in de sociale
huursector als in de koopsector.
De eerste maanden is duidelijk op papier gezet wat de visie van Gemeentebelangen
Purmerend (GBP) is en is gewerkt aan de interne organisatie. Daarna is een start
gemaakt met het opzetten van sociale mediakanalen en een website, die strak en
nieuw oogt.
In dit beleidsplan zijn de plannen voor de komende vijf jaar beknopt weergegeven.
Het gaat over de doelstellingen voor het komende jaar en de jaren erna en de
begroting voor het komende jaar.
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2 – Doelstellingen
De doelstellingen van de vereniging in 2020 zijn gericht op communciatie
2.1 Externe communicatie
Gemeentebelangen stelt zich ten doel door gebruik van sociale media een groter
bereik te hebben onder Purmerenders. Er wordt gebruik gemaakt van Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn. De focus hierbij ligt op Facebook, omdat
dit het meest gebruikte sociaal medium is.
Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de website, voor het delen van
langere berichten, het houden van polls en delen van algemene informatie over
Gemeentebelangen en over Purmerend.
GBP stuurt elke maand een nieuwsbrief naar haar leden en andere geïnteresseerden
met de meest recente nieuwsberichten van de afgelopen maand. Zo zien ontvangers
elke maand welke actuele onderwerpen Gemeentebelangen heeft behandeld.
Gemeentebelangen zoekt nadrukkelijker contact met media, door het schrijven van
persberichten en op andere manieren informatie aan te bieden die voor hen
interessant kan zijn. Ook het gebruiken van advertentieruimte is een optie.
Naast bovenstaande kanalen zet GBP in op acties in de wijk bij mensen. Er zijn veel
onderwerpen die spelen in de stad waar we als Gemeentebelangen veel mee
kunnen en moeten. Een beweging van en voor Purmerenders komt in actie wanneer
bewoners hierom vragen.
2.2 Andere doelstellingen
Gemeentebelangen stelt zich ten doel om voor de zomer van 2020 minstens 20
leden te hebben, die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan de
beweging. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van de onlinekanalen en van
persoonlijke contacten.
Daarnaast dient de website van Gemeentebelangen meer reguliere bezoekers te
krijgen, door regelmatig berichten te plaatsen over nieuws uit de stad.
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4 – Tot slot
In 2020-2025 werkt Gemeentebelangen verder aan het opzetten van de beweging.
Een beweging van en voor Purmerenders die zich ook in willen zetten voor meer
democratie en inspraak van inwoners, ook ná de verkiezingen. In 2020-2025 zal
Gemeentebelangen grote stappen zetten naar het worden van een grote
Purmerendse beweging, samen met alle Purmerenders die ook geloven in de stad
die wij voorstaan.
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