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Onze speerpunten
1. Vooral sociale huurwoningen en betaalbare
koopwoningen bouwen.

2. Als gemeente zelf meningen peilen en referenda
organiseren.

3. Lage en middeninkomens moeten ook meeprofiteren
van de energietransitie.

4. Een stadsbus die de wijken, dorpen en het centrum in
onze gemeente verbindt.

5. Purmerenders en Beemsterlingen krijgen zoveel
mogelijk voorrang op een sociale huurwoning.
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Inleiding
Méér menselijke maat. Met dat uitgangspunt wil Gemeentebelangen zich inzetten voor de
nieuwe gemeente Purmerend: een samenvoeging van Beemster en Purmerend. De nieuwe
gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk aan de grote problemen op
de woningmarkt en de zeer kostbare energietransitie. De problemen die zich binnen deze
thema's voordoen zijn symptomen van de menselijke maat die volledig buiten zicht is geraakt.

Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat jonge inwoners van de gemeente Purmerend
noodzakelijkerwijs bij hun familie moeten blijven wonen omdat er geen betaalbare woningen
voor hen te vinden zijn. Of dat de inwoner op leeftijd met grote spoed een gelijkvloerse
woning zoekt en die niet kan vinden. Zoals bekend is dit echter wel het geval dankzij politici,
projectontwikkelaars en investeerders die de menselijke maat compleet zijn kwijtgeraakt. Dit
is een onmenselijke situatie waar met de allerhoogste prioriteit iets aan gedaan moet worden.
De afgelopen jaren zijn er stappen in de goede richting gezet, maar wat ons betreft is dit niet
genoeg. De Nederlandse Grondwet is heel duidelijk: ‘Bevordering van voldoende
woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. Dit betekent dat het onze plicht is om
te zorgen voor zoveel mogelijk betaalbare woningen, dat betekent dat de menselijke maat de
boventoon moet gaan voeren op het gebied van volkshuisvesting.

Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Het is belangrijk om zorg te dragen voor de
leefbaarheid en het groen in onze gemeente. De Grondwet is ook hier weer zeer duidelijk:
‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming
en verbetering van het leefmilieu'. Dit betekent echter niet dat we burgers allerlei dingen
moeten gaan opdringen zonder dat zij dit kunnen betalen of willen. Er bereiken ons echter
signalen dat dit wel het geval zou zijn. De kosten van de energietransitie lijken naar de
inwoner met een lager inkomen te gaan, terwijl de rijke inwoner het zich kan permitteren om
zonnepanelen op daken te leggen en het huis te isoleren waarmee op termijn veel geld wordt
bespaard. Ook hier is de menselijke maat dus zoek. In de nieuwe gemeente zullen wij ons dan
ook inzetten om álle inwoners te helpen in plaats van alleen de inwoner met een hoog

5

inkomen. Op deze manier gaan we allemaal profiteren van de overstap naar schonere
energiebronnen.

Dit zijn natuurlijk niet de enige problemen. Maar er zijn ook vele mooie dingen in Purmerend
en Beemster. In dit verkiezingsprogramma nemen wij u mee in onze visie over hoe wij de
problemen in Purmerend gaan oplossen, maar vooral ook over de vraag hoe wij de goede
dingen kunnen behouden en kunnen verbeteren. We nemen u mee in een visie over een
Purmerend waar u fijn en betaalbaar kunt gaan wonen, waar u gaat profiteren van de
energietransitie en waar u veel meer te zeggen gaat krijgen. Een Purmerend waar het gezellig
blijft, waar jong en oud zich kunnen vermaken en ontspannen en waar we meer naar elkaar
omkijken. Dat is onze visie voor Purmerend en Beemster, daar gaan we voor.

Jordi Albers
Lijsttrekker Gemeentebelangen Purmerend
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Fors meer betaalbare woningen
We kiezen ervoor om fors meer betaalbare woningen te bouwen. De wooncrisis is
een gevolg van slechte politieke keuzes de afgelopen dertig jaar. ‘De markt zijn werk
laten doen’ heeft geleid tot forse stijging van huizenprijzen, bezuinigingen op de
bouw van sociale huurwoningen en te veel macht voor beleggers, grondeigenaren en
projectontwikkelaars. Daar moeten we vanaf door als overheid het heft in eigen
handen te nemen en regels op te stellen.

1.1 Minstens 40% van alle nieuwe woningen is sociale huur
In Purmerend en Beemster is een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen.
Wachtlijsten lopen op tot meer dan 10 jaar en lang was Purmerend de
gemeente met de langste wachtlijsten van heel Nederland. Daarom maken wij
de politieke keuze om te kiezen voor fors meer sociale huurwoningen. Van de
10.000 woningen die Purmerend wil bouwen, moeten er minstens 4.000 sociale
huur zijn.

1.2 Minstens 40% van alle nieuwe woningen is betaalbare vrije sectorkoop en -huur
Naast een groot tekort aan sociale huurwoningen zien we ook steeds meer dat
starters geen betaalbare koopwoning kunnen vinden. Bij de vrije huursector
moet de landelijke overheid hiermee aan de slag, bijvoorbeeld met het
reguleren van de huurprijzen.
Lokaal kiezen we voor betaalbare
koopwoningen:

minstens

40%

mag maximaal 250.000 kosten.
En, de nieuwe woningen moeten
direct bewoond worden en mogen
niet in de verhuur worden gedaan.
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1.3 Purmerenders en Beemsterlingen zoveel mogelijk voorrang op sociale huurwoning
Landelijk is vastgelegd dat 25% van de beschikbare sociale huurwoningen
beschikbaar mag zijn voor alleen inwoners van de eigen gemeente.
Gemeentebelangen vindt dat percentage te laag en pleit voor een verhoging
naar minstens 50%. Daar zetten we ons voor in en als het percentage
omhooggaat, maken we hier in Purmerend graag gebruik van. Verder moeten
we het gesprek met andere gemeenten aangaan over de wooncrisis; ook
andere gemeenten moeten meer bouwen.

1.4 We bouwen in de buitengebieden en houden Purmerendse buurten groen
Bouwen binnen de grenzen van de stad heeft zijn grens bereikt. Door in
bestaande buurten te bouwen neemt luchtvervuiling toe, worden files langer,
nemen parkeerproblemen toe, wordt de sociale cohesie minder en ontstaan
nog meer andere problemen. Dit terwijl om Purmerend heen heel veel
ongebruikte ruimte is (vooral weilanden) die niet worden gebruikt. Dat vinden
we scheef. Gemeentebelangen
kiest er dan ook voor om vooral
buiten de grenzen van onze stad
te bouwen, bijvoorbeeld met het
plan Purmer-Meer. Daar bouwen
we veel betaalbare woningen
met ruimte voor groen, zonder
het groen in bestaande buurten
op te offeren.

1.5 Maximaal 12 bouwlagen in stedelijk gebied
Purmerend is geen metropool, en moet dat ook niet worden. Op een enkel
gebouw na, zijn appartementencomplexen maximaal 12 woonlagen. Dit zorgt
voor eenheid in de stad. Bovendien is de stad qua infrastructuur niet toegerust
op een zeer hoge bouwdichtheid. Daarom kiezen we ervoor om het aantal
bouwlagen in stedelijk gebied in onze gemeente op maximaal 12 vast te leggen.
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1.6 Zelfbewoningsplicht bij alle koopwoningen
Woningen zijn er om in te wonen, niet om geld aan te verdienen met veel te
hoge huren. Daarom willen we het verplicht stellen dat wanneer je een woning
koopt, je hier ook in moet gaan wonen. Zo stoppen we beleggers in onze
gemeente die alleen maar uit zijn op winst. Voor het kopen van een woning
voor kinderen kan een uitzondering worden gemaakt.

1.7 Een nieuwe opvanglocatie voor daklozen met altijd voldoende bedden en hulp
Dakloosheid neemt helaas toe,
ook

in

Purmerend.

Het

is

schandalig dat het mogelijk is
dakloos te raken in Nederland en
wie dat wordt, verdient al onze
steun.

We

kiezen

voor

een

vernieuwde opvanglocatie, die
24/7 open is en altijd voldoende bedden heeft om iedereen die dat wil, op te
kunnen vangen. Die locatie is ook beschikbaar als je gewoon een avond niet kan
of thuis wil slapen. Zo zorgen we goed voor de inwoners die onze hulp het hardst
nodig hebben.

1.8 Alternatieve huisvesting voor statushouders realiseren
Het is belangrijk dat we statushouders, mensen die een vergunning hebben
gekregen om hier te mogen verblijven, goed opvangen en integreren in
Purmerend. Maar tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat Purmerendse gezinnen
die jarenlang op zolderkamers moeten wonen en geen eigen plek kunnen
vinden, daardoor geen sociale huurwoning kunnen vinden. We kijken dan ook
of we op alternatieve plekken opvang kunnen realiseren voor statushouders én
Purmerenders, zoals door het snel opknappen van kantoorwoningen en
containerwoningen voor tijdelijke huisvesting.
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1.9 Ombouwen van garageboxen en kantoorpanden in de stad tot woningen
In de wijk Wheermolen worden al garageboxen onder flatwoningen
omgebouwd tot huurwoningen. Het is goed om te kijken of het mogelijk is om
andere garageboxen om te bouwen naar woningen. Daarbij stimuleren we dat
bedrijven aan de rand van de stad zich gaan huisvesten, zodat kantoorpanden
in de stad vrijkomen voor woningbouw. Hierbij is de leefbaarheid in de buurt
altijd leidend.

1.10 Geen verkoop van sociale huurwoningen in Purmerend en Beemster
We zetten erop in om met woningcorporaties af te spreken dat er geen sociale
huurwoningen worden verkocht. Indien daardoor andere woningen wellicht
niet gebouwd kunnen worden, springen we als gemeente financieel bij.
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2

Een vernieuwde lokale democratie
We zetten in op het democratischer maken van de lokale politiek. Dit willen we doen
door als gemeente zelf referenda te organiseren. Dat hoeft niet met een (te) simpele
‘ja/nee-vraag’, maar kan tal van vragen omvatten om de mening van de
Purmerender en de Beemsterling te achterhalen. Daarnaast zetten we in op edemocracy (inwoners digitaal vragen naar wat ze vinden van bepaalde zaken),
zichtbaarheid op straat en vaker thema-avonden en discussies met inwoners.

2.1 Een wethouder voor de Beemster
Per 1 januari 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. Gemeentebelangen
vindt het zeer belangrijk dat minstens één wethouder uit de Beemster komt en
de dorpskernen begrijpt. Zo zorgen we dat in het gemeentebestuur
Beemsterlingen zich goed gehoord kunnen voelen.

2.2 Inspraak voor burgers vereenvoudigen
Als er dingen in je wijk gebeuren
en je bent het er niet mee eens,
kom

je

vaak

uit

bij

de

gemeenteraad. Die participatie is
mooi en moedigen we aan, juist
omdat we als Gemeentebelangen
van onze inwoners willen horen wat ze vinden van de plannen van de
wethouders. Daar zijn we als lokale beweging voor.

2.3 Jaarlijkse vragenlijsten om mening inwoners te peilen
Eens in de vier jaar mogen Purmerenders en Beemsterlingen stemmen voor de
gemeenteraad. Voor sommige partijen is dat voldoende en kiezen ervoor alleen
bij verkiezingen zichtbaar te zijn op straat. Gemeentebelangen doet dat anders
en is ook juist buiten verkiezingstijd zichtbaar en actief in Purmerend. Een
belangrijke manier om als gemeente ook actief te blijven en met meningen van
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inwoners iets te doen, is het peilen van de mening van inwoners door jaarlijks
of tweejaarlijks inhoudelijk vragen te stellen aan inwoners. De resultaten
daarvan zijn een belangrijk uitgangspunten voor nieuwe politieke keuzes.

2.4 Als gemeente(raad) zélf referenda organiseren
Soms neemt de gemeente(raad) een ingrijpend besluit voor alle inwoners,
terwijl het er bij de vorige verkiezingen niet over gegaan is. Dat betekent dat
partijen daarvoor eigenlijk niet weten wat hun kiezers daarvan vinden. Juist bij
dat soort onderwerpen is het belangrijk om middels een referenda de mening
van Purmerenders en Beemsterlingen te vragen. Bijvoorbeeld in Zwitserland
zijn er veel mooie voorbeelden
hoe

referenda

zorgen

voor

participatie van inwoners en
politieke partijen dwingen om
constant actief te zijn en met
inwoners te praten.

2.5 Maximale grens van externe inhuur gemeente
We kiezen voor het hanteren van de Roemernorm: maximaal 10% van alle
personeelskoten mag naar externe inhuur gaan. Externe inhuur is vaak veel
duurder dan mensen in vaste dienst en zorgt ervoor dat kennis niet bij de
gemeente blijft, maar tijdelijk is. Door minstens 90% van de medewerkers in
vaste dienst te nemen, zorgen we voor behoud van kennis en lagere kosten.

2.6 Als gemeente zelf op zoek gaan naar buurtinitiatieven
Met bijna alles is de gemeente heel afwachtend: pas als je als burger in actie
komt, kan het zijn dat de gemeente naar je luistert. Dat willen we anders, door
als gemeente zelf actief op zoek te gaan naar initiatieven in de buurt. Die
initiatieven onderzoeken we naar haalbaarheid, financiële gevolgen en welke
bevordering dat heeft voor de buurt. In principe voeren we alle initiatieven,
zoals een nieuwe speeltuin of aanleg van groen, uit.
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2.7 Zeggenschap van de buurt over de inrichting
Niet top-down, maar van onderop kijken naar herinrichting van buurten. Als
het gaat om groen, wegen, parkeerplaatsen, speeltuinen en alles wat om de
woningen in de buurt heen staat, kiezen we voor zeggenschap van de buurt.
Dat betekent dat de gemeente eerst actief inventariseert wat de wensen zijn,
voordat er plannen worden gemaakt.

2.8 Geen fusies van Purmerend met andere gemeenten
Per 1 januari 2022 fuseren de
gemeenten

Beemster

en

Purmerend, mede als gevolg
van de decentralisatie van de
jeugdzorgtaken,

die

kleine

gemeenten vaak niet meer
goed uit konden voeren. Die
decentralisatie was een foute politieke keuze en willen we terugdraaien. Na de
fusie zullen we als Gemeentebelangen ook actief luisteren naar wat de
inwoners van Beemster anders willen zien in de politiek en hun dorpen. Maar
we zijn ook bang dat kleine dorpen een ondergeschikte rol spelen als ze fuseren
met grote, stadse gemeenten. Kleine gemeenten zorgen voor meer sociale
cohesie, minder afstand tussen burger en politiek en het écht horen van
inwoners. Daarom willen we niet fuseren met andere omliggende, kleine
gemeenten, maar moedigen we hun zelfstandigheid aan.

2.9 Instellen en versterken Purmerendse Jongerenraad
Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in de politiek en ambtenarij. Dit
zorgt ervoor dat keuzes die worden gemaakt, lang niet altijd in het belang van
jongeren zijn. Zo wordt Purmerend door jongeren als ‘slapende stad’ gezien en
zoeken veel hun heil in Amsterdam voor vermaak. We willen Purmerend veel
mooier maken voor jongeren om te wonen en verblijven. Een belangrijke stap
daarbij is dat er een structurele stem voor jongeren in de politiek komt.
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Jongeren die zelf voorstellen kunnen doen aan de gemeenteraad en meepraten
over hetgeen dat de gemeenteraad en het college besluiten.

2.10 Bevorderen van e-democracy, online meningen peilen als gemeente(raad)
Steeds meer vindt het politieke leven digitaal plaats. Via sociale media,
websites, video’s en andere online middelen wordt gepraat over wat gewenste
ontwikkelingen zijn in de stad. De gemeente(raad) moet zich pro-actiever laten
zien, door online meningen te peilen, vragen te stellen op sociale media te
stellen en oproepen te doen om te participeren in Purmerend en Beemster.
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3

Goed door de stad kunnen komen
Het is van belang dat de Beemster en Purmerend goed bereikbaar zijn. Zowel voor
Purmerenders en Beemsterlingen die binnen de stad reizen als voor onze inwoners
die de stad in en uit moeten reizen. We zien dat het openbaar vervoer binnen
Purmerend momenteel tekortschiet. Parkeren in de binnenstad wordt steeds duurder
en in steeds meer wijken wordt betaald parkeren ingevoerd. Deze ontwikkelingen
willen we tegengaan en Purmerend toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen.
Tegelijkertijd zijn extra investeringen in openbaar vervoer nodig om dit voor iedereen
betaalbaar en het busnetwerk goed toegankelijk te houden.

3.1 Geen uitbreiding van betaald parkeren en verhoging tarieven in Purmerend
In de afgelopen vier jaar heeft
het

gemeentebestuur

parkeertarieven

met

de
25%

verhoogd. Daarbij worden de
zones waar je betaald moet
parkeren steeds groter en is
inmiddels in bijna elke wijk
aanwezig. Zo wordt parkeren
vooral iets voor rijkere inwoners. Gemeentebelangen kiest voor het stimuleren
van het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Bijvoorbeeld door een (gratis)
stadsbus die alle wijken en het centrum verbindt. Maar geen verhoging van
tarieven.

3.2 Realiseren meer parkeergarages rond de binnenstad
Parkeren op straat neemt veel ruimte in, terwijl veel parkeren ook in grotere
(ondergrondse) parkeergarages zou kunnen. Daarom kiezen we voor meer
parkeergarages rondom de binnenstad, zoals bij de Dekamarkt (Deen
Wagenweg) en waar dit verder rond de binnenstad mogelijk is. Zo kunnen we

17

de huidige straatparkeerplaatsen vrijmaken voor meer groen en meer
wandelruimte.

3.3 Gedempte Where parkeervrij maken, fiets- en voetpaden verbeteren
Concreet willen we dat alle parkeerplekken die aan de Gedempte Where te
vinden zijn, verplaatst worden naar – bij voorkeur ondergrondse –
parkeergarages. Laden en lossen blijft mogelijk, maar verder creëren we meer
ruimte om te wandelen rond onze binnenstad en groen om ook de
luchtkwaliteit te verbeteren.

3.4 Grijze parkeerplaatsen vervangen voor groene parkeerplaatsen
Veel parkeerplaatsen in onze gemeente zijn ‘grijze’ parkeerplaatsen. Het is puur
steen of asfalt. We willen daarom een plan van aanpak om zoveel mogelijk
parkeerplaatsen om te toveren naar groene parkeerplaatsen, zoals in
nieuwbouwwijken vaak al gebeurt.

3.5 Een Purmerendse stadsbus die alle wijken en de Beemster met elkaar verbindt
Het is een frustratie voor veel Purmerenders: naar de binnenstad komen is lang
niet altijd makkelijk met het openbaar vervoer. Vanuit de Purmer wordt zelfs
door reisapps aangeraden om eerst met de bus naar Ilpendam te gaan, om
vervolgens weer een bus te nemen naar het Purmerendse stadscentrum. Dat
vinden we niet kunnen. Een Purmerendse stadsbus die Purmerendse wijken en
dorpskernen in de Beemster
met elkaar verbindt, het
liefst gratis, zorgt voor
minder autoverkeer in onze
stad

en

maakt

het

makkelijker voor inwoners
om andere wijken en het
stadscentrum te bezoeken.
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3.6 Goed vervoer vanuit alle dorpskernen Beemster naar Purmerend en Amsterdam
De Beemster is per 2022 onderdeel van de gemeente Purmerend. Steeds vaker
maken Beemsterlingen al gebruik van Purmerendse voorzieningen, zoals de
winkels in onze binnenstad. In onze gemeente moet het goed mogelijk zijn om
vanuit de dorpskernen van de Beemster naar Purmerend te komen. We zijn voor
het behoud van directe busverbindingen met Amsterdam Centraal, een
nachtbus naar de Beemster en scherp kijken naar de beschikbaarheid van
voldoende bushaltes.

3.7 Als gemeente zelf investeren in nieuwe laadpalen elektrische auto’s
Er worden nu pas laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst zodra iemand aan
kan tonen al een elektrische auto te hebben. Maar, die auto koop je natuurlijk
pas zodra je weet dat er een laadpaal in de buurt is. Om dit te doorbreken,
kiezen we ervoor om als gemeente zelf te investeren in elektrische publieke
laadpalen. Zo stimuleren we het aanschaffen van elektrische auto’s, ook omdat
vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s mogen worden verkocht.

3.8 Een tunnel voor de weg bij station Overwhere
Veel Purmerenders zullen het
wachten bij het oversteken van
het spoor bij Station Overwhere
herkennen. Gelukkig is de weg
bij Station Purmerend al onder
het spoor door; dit willen we
ook voor Station Overwhere. Zo
zorgen

we

ervoor

dat

voetgangers, fietsers en automobilisten niet meer hoeven te wachten, files
verminderen en hulpdiensten sneller door kunnen rijden.
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3.9 Meer 30 km p/u zones instellen waar de buurt dat wenst
Landelijk is vastgelegd dat 50 kilometer per uur zones in principe 30 kilometer
per uur moeten worden, met uitzondering van doorgaande wegen. Daar gaan
we in Purmerend en Beemster dan ook voor na gesprekken met bewoners.

3.10 Investeren in fiets- en wandelinfrastructuur om autogebruik terug te dringen
De aantrekkelijkheid van fietsen en wandelen in Purmerend en Beemster is
groot, maar kan beter. Fiets- en voetpaden kunnen waar mogelijk breder
worden, desnoods ten koste van autoverkeer. Het onderhoud krijgt meer
prioriteit.
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4

Armoede aanpakken, werk verschaffen
Niemand verdient het om in armoede te leven en op te groeien. Purmerend is wat
Gemeentebelangen betreft een sociale gemeente, met oog voor de menselijke maat.
We ondersteunen maatschappelijke organisaties die uit zichzelf onze inwoners
helpen, zoals de Voedselbank. Daarbij moet ook de gemeente een grotere
verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat niemand thuis hoeft te zitten en
iedereen zich nuttig kan maken.

4.1 Een actieplan voor structurele aanpak van armoede in Purmerend en Beemster
Gemeentebelangen kiest voor
een structurele aanpak van
armoede in onze gemeente.
Niemand in onze gemeente kan
door weinig geld uitgesloten
zijn van deelname aan onze
samenleving. Er zijn in onze
gemeente allerlei regelingen,
maar die zijn lang niet altijd bekend. Daarnaast schieten de regelingen nog wel
eens tekort. Ruimhartig maatwerk is dan ook belangrijk, maar nog belangrijker
is een goede inventarisatie te hebben van welke regelingen er zijn en waar
mensen in armoede in Purmerend behoefte aan hebben. Door gesprekken met
minima te voeren en op basis van ervaringen een plan van aanpak op te stellen.

4.2 Verhoging minimumloon alle gemeentelijke werknemers naar 14 euro per uur
Het minimumloon in Nederland is veel te laag en waar we landelijk weinig
kunnen, kunnen we er wel voor kiezen om alle medewerkers van de gemeente
minimaal 14 euro per uur te betalen. Als dit problemen oplevert met
uitkeringen en toeslagen, kijken we of het nog verder verhogen oplossing biedt.
Zo zorgen we voor een menswaardig loon voor al onze medewerkers.
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4.3 Invoeren van garantiebanen zodat werklozen bij gemeente in dienst kunnen
Volledige werkgelegenheid betekent dat niemand in Purmerend en Beemster
meer werkloos is. Dat is ons streven, allereerst door mensen aan werk te helpen
en indien dat niet lukt, een garantiebaan aan te bieden. Dit zijn banen bij de
gemeente die geen andere banen verdringen en waar een volwaardig loon bij
hoort. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de samenleving en pakken we
armoede concreet aan.

4.4 Altijd zorgen dat Voedselbank voldoende middelen heeft
Het is verschrikkelijk dat een Voedselbank in Nederland nodig is. Maar deze
organisatie doet, net als bijvoorbeeld het Leger des Heils, prachtig werk en
zorgt ervoor dat veel mensen in onze samenleving worden voorzien in hun
basisbehoeften. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat dergelijke
organisaties nooit te kort komen en iedereen kan helpen die bij hun aanklopt.
Door financiële steun, leveren van man- en vrouwkracht en op welke andere
manier hulp dan ook gewenst is.

4.5 Geen bezuinigingen op sociale voorzieningen voor Purmerenders
MeerDoen
belangrijkste

is

een

van

regelingen

de
waar

inwoners van Purmerend gebruik
van kunnen maken in armoede. Deze
regeling blijft en breiden we uit naar
iedereen die tot 130% van het
sociaal minimum verdient. Verder
erkennen we dat sociale voorzieningen als de bibliotheek en buurtcentra enorm
bevorderend zijn voor onze inwoners en houden we dan ook altijd in stand. Een
leven lang leren en ontwikkelen moet voor jong en oud in onze gemeente
mogelijk zijn.
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4.6 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkveld stimuleren
Purmerend kent vele basisscholen, middelbare scholen op allerlei niveaus en
mbo-instellingen. Voor alle scholieren en studenten is het van belang dat ze
meekrijgen wat er gebeurt in de wereld en leren hoe de (Purmerendse)
economie werkt. Daarnaast is het ook de inzet dat jongeren de mogelijkheid
krijgen om in Purmerend en Beemster aan het werk te gaan. De samenwerking
tussen het onderwijs en ondernemers willen we dan ook stimuleren, door
banenmarkten voor jongeren en een centrale stagebank te creëren.

4.7 Ondersteunen van mkb tegenover multinationals, zondagssluiting invoeren
Lokaal ondernemerschap is prachtig om te zien. Purmerenders die mooie
concepten of diensten bedenken, deze aanbieden en hier hun brood mee
kunnen verdienen. Te vaak is het voor zzp’ers en eenmanszaken lastig te
concurreren met grotere bedrijven. Zeker als grote bedrijven zondagen open
zijn, terwijl dit voor kleine bedrijven soms onmogelijk is door een tekort aan
personeel en het hebben van vrije dagen. Daarom helpen we als gemeente onze
ondernemers, en gunnen we al onze inwoners rust en een dag die niet in het
teken van geld verdienen en uitgeven staat. Eén dag de winkels dicht in de week
bevordert de positie van eenmanszaken tegenover grote bedrijven.

4.8 Opknappen van buurtwinkelcentra, zoals het Makadocentrum en Leeuwerikplein
Het Willem Eggertcentrum is
enige

tijd

vernieuwd,
andere

geleden
en

grondig

terecht.

winkelcentra

in

Ook
de

Purmerendse wijken verdienen
het om vernieuwd te worden en
altijd een plek te zijn waar
Purmerenders samenkomen. We zetten daarom in op vernieuwing van onder
meer het Makadocentrum en Leeuwerikplein.

23

4.9 Realisatie bed-bad-broodregelingen
Mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en andere ernstige problemen
verdienen onze steun. Gemeenten om ons heen die bed-bad-broodregelingen
hebben, ondersteunen we hierbij. Zo zorgen we ervoor dat ook vluchtelingen in
ons land een plek hebben om tot rust te komen.

4.10 Zorgen voor voldoende plaatsen voor maatschappelijke diensttijd in Purmerend
De maatschappelijke diensttijd is ervoor om jongeren ervaring te laten opdoen
in de samenleving door als vrijwilliger aan de slag te gaan bij bijvoorbeeld
verzorgingstehuizen of andere sociale voorzieningen. We zorgen ervoor dat
Purmerendse jongeren in Purmerend en Beemster deze tijd kunnen volbrengen
en dit als nuttig en leerzaam ervaren.
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5

Duurzaamheid en groen voor iedereen
Te veel duurzaamheidsbeleid van de gemeente is gefocust op een kleine
duurzaamheidselite. Gemeentebelangen wil radicale verandering in hoe we over
duurzaamheid denken. Door isolatie van woningen voorop te stellen, door in te zetten
op innovatie in plaats van gehaast alles op biomassa aan te sluiten en door vooral
lagere en middeninkomens te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening.

5.1 Subsidies voor duurzaamheid bereikbaar maken voor iedereen
Momenteel kunnen alleen
hogere vermogens subsidie
krijgen om hun woning te
verduurzamen. Mensen met
weinig vermogen krijgen
geen hulp vanuit dit college
van

burgemeester

en

wethouders. De omgekeerde wereld. Er wordt nauwelijks duurzaamheidswinst
geboekt als we subsidies geven aan mensen die hun woningen met eigen geld
al kunnen verduurzamen en dat toch al van plan waren. We kiezen er dan ook
voor om vooral mensen met minder vermogen te helpen bij het verduurzamen
van hun woning en starten bij de slechts geïsoleerde woningen. Zo komt
belastinggeld goed terecht.

5.2 Snel en fors investeren in isolatie en zonne-energie op bestaande daken
Een van de makkelijkste manieren om duurzame energie op te wekken waar
vrij weinig mensen op tegen zijn, is het investeren in isolatie en in zonne-energie
op Purmerendse daken. In ieder geval alle overheidsgebouwen leggen we als
gemeente zo snel mogelijk vol met zonnepanelen en groene daken. Daarnaast
overleggen we met grote bedrijven over de mogelijkheden om daar
zonnepanelen te plaatsen. Verder kijken we naar het met zonnepanelen
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overdekken van parkeerplaatsen en innovatieve mogelijkheden zoals
fietspaden, voetpaden, geluidsschermen van zonnepanelen.

5.3 Geen ruimte innemende zonnepanelenparken en windmolens in onze regio
De komende jaren zetten we fors in op zonne-energie en nieuwe energievormen
als aquathermie (gebruik van oppervlaktewater) en geothermie (gebruik van
warmte uit de ondergrond). Met deze stappen zetten we grote stappen in
verduurzaming van woningen en andere gebouwen in Purmerend en Beemster.
Zonnepanelenparken en windmolens hebben veel nadelen, zoals de inname van
schaarse ruimte die we ook voor andere doeleinden nodig hebben. Grond
gebruiken we voor groen, woningen en sociale voorzieningen, zonnepanelen
plaatsen we op daken. Windmolens horen niet op land.

5.4 Van Stadsverwarming een coöperatie maken met gebruikers als eigenaar
Veel gebruikers van de Stadsverwarming hebben klachten over de service en de
kosten. Als monopolist bepaald dit bedrijf zelf zijn koers en de gemeente
controleert af en toe als 100% aandeelhouder. Gemeentebelangen ziet de
Stadsverwarming in de toekomst als coöperatie waar gebruikers eigenaar zijn
en dus meebeslissen over de service en kosten. Zo is de energievoorziening in
Purmerend van en voor Purmerenders en Beemsterlingen.

5.5 Meer groen op (kleine) plekken in de stad waar nu stenen liggen
Er zijn in Purmerend veel kleine plekken waar (te) veel stenen liggen, terwijl ook
groen mogelijk is. Versteende pleintjes, veel te grote wandelpaden die niet
worden gebruikt en bij en
rondom doorgaande wegen zien
we veel. Daarom kiezen we
ervoor een inventarisatie te
maken van kleine plekken waar
nu nog asfalt en steen in plaats
van groen is, en deze om te
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toveren naar kleine stukjes natuur. Goed voor Purmerenders, goed voor dier en
milieu.

5.6 Subsidie voor het stimuleren van groener maken van tuinen en balkons
Purmerenders die in hun tuinen vooral stenen hebben liggen, krijgen subsidie
voor het eruit halen van de stenen en het in plaats van plaatsen van groen. Dit
zorgt voor een betere waterafvoer en plekken voor kleine insecten/bijen om te
leven.

5.7 Geen bebouwing in het Purmerbos en Beusebos, noch in parken en groenstroken
Groen in Purmerend wordt steeds schaarser. Het gemeentebestuur kiest ervoor
om groen in Purmerend op te offeren voor steen en asfalt en niet-gebruikte
weilanden leeg te laten. Wat ons betreft bouwen we vooral in de
buitengebieden van Purmerend en behouden we het groen in onze stad.

5.8 Nooit dieren afschieten maar zoeken naar diervriendelijke oplossingen
In Purmerend en Beemster leven we samen met de dieren die onze gemeente
rijk is. De mens heeft de verantwoordelijkheid om niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor andere dieren te zorgen. Als gemeente schieten we in ieder geval geen
dieren af die overlast geven, maar zorgen we voor diervriendelijke oplossingen
indien nodig.

5.9 Standaard geen reclamedrukwerk door de bus, alleen met eigen aanmelding
Als je zonder aanmelding e-mails ontvangt van bedrijven, heet het spam. Als je
wordt gebeld door bedrijven zonder
toestemming, overtreedt het bedrijf
de wet. Maar in je brievenbus kan elk
bedrijf alles in dumpen en als je dit
niet wilt, moet je dat maar laten
weten. De omgekeerde wereld. Ook
voor ieders brievenbus kiezen we
voor het principe: je krijgt pas
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reclame in de brievenbus als je je daarvoor, middels een Ja/Ja-sticker,
aanmeldt.

5.10 Indien nodig woningcorporaties ondersteunen om woningen te verduurzamen
Woningcorporaties staat onder financiële druk, vooral door de landelijke
verhuurdersheffing. Door deze heffing gaan soms wel drie maanden huur niet
naar het verduurzamen van woningen en bouwen van nieuwe woningen, maar
naar de staatskas. Deze heffing moet landelijk van tafel en indien nodig kijken
we samen met woningcorporaties naar hoe we als gemeente kunnen helpen
met het verduurzamen van het sociaal woningaanbod.
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6

Goede zorg, goed onderwijs en mooie cultuur voor iedereen
Purmerenders en Beemsterlingen mogen van de gemeente verwachten dat de zorg
van topkwaliteit is, het onderwijs van topniveau is en onze culturele activiteiten voor
iedereen verrijkend en toegankelijk zijn. We hebben als gemeente een
verantwoordelijkheid om zorg te leveren. Niemand mag buiten de boot vallen.

6.1 Eén gemeentelijke thuiszorgorganisatie van ons allemaal i.p.v. marktwerking
Marktwerking verziekt de zorg. Het
zorgt ervoor dat bedrijven met elkaar
gaan

concurreren

op

zo

laag

mogelijke kosten, in plaats van
inzetten op de best mogelijke zorg
voor onze inwoners. Daarom kiezen
we voor samenwerking in de vorm
van één organisatie voor alle thuiszorg die we in Purmerend en Beemster
leveren. Deze organisatie is onderdeel van de gemeente Purmerend en we
zorgen voor voldoende kennis en kunde om dit goed in stand te kunnen houden.

6.2 Afschaffen eigen bijdrage in de WMO
De eigen bijdrage in de WMO willen we vanaf. Kosten die noodzakelijk zijn voor
mensen die zorg nodig hebben uit de WMO, bijvoorbeeld het gebruik van een
traplift, nemen we als gemeente volledig op ons. Wel zou er gekeken moeten
worden naar een inkomensafhankelijke bijdrage voor de hoogste inkomens,
maar daar kunnen we als gemeente niet zelf mee aan de slag.

6.3 Intensievere preventie van overmatig alcohol- en drugsgebruik rond scholen
Misbruik van alcohol en drugs kan je leven voorgoed verwoesten. Toch zijn er
nog elk weekend helaas mensen die in het ziekenhuis belanden als gevolg van
drugsgebruik of overmatig drinken. We zetten dan ook stevig in op de aanpak
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van drugs- en alcoholgebruik op scholen en zorgen voor meer preventieve
maatregelen vanuit de gemeente en voorlichting op scholen.

6.4 Brede terrassen op de Koemarkt behouden
De bredere terrassen op de Koemarkt zijn
een succes. De Koemarkt ziet er gezelliger
uit en ondernemers hebben meer ruimte
voor meer klanten. Daarom kiezen we
voor het behoud hiervan, minus de keren
waardoor het door evenementen niet
mogelijk is.

6.5 Plan van aanpak om gezondheid Purmerenders en Beemsterlingen te verbeteren
In coronatijd heeft de mentale gezondheid van veel van onze inwoners een
knauw gehad. Eenzaamheid, depressie en angsten nemen toe en lang niet
iedereen zoekt de hulp die er wel is. In overleg met de GGD en andere
gezondheidsexperts stellen we een plan van aanpak op om de mentale
gezondheid van onze inwoners te verbeteren.

6.6 Cultuurevenementen in Purmerend en Beemster gratis houden
Purmerend hoort een toegankelijke gemeente te zijn. Zowel voor mensen met
een beperking als voor mensen die niet de middelen hebben om in onze stad
mee te doen. Daarom kiezen we ervoor om culturele en sportieve evenementen
in Purmerend en Beemster zoveel mogelijk gratis te houden en kijken we scherp
naar de toegankelijkheid van gebouwen en digitale kanalen. De kermis,
kortebaandraverij, jaarmarkten en andere mooie dingen van de Beemster en
Purmerend koesteren we.

6.7 Eén centrale plek in Purmerend voor bowlingbaan, bioscoop, hotel, enzovoorts
Momenteel is de ontwikkeling van het Waterlandkwartier in volle gang. Een
prachtige nieuwe wijk vlak naast het station met ruimte voor wonen, werken
en recreëren. In navolging van andere gemeenten, kiezen we ervoor om veel
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amusement uit onze stad hier te centreren. Daarbij denken we aan een
bioscoop (die is er al), een bowlingbaan (die momenteel elders is), een hotel (in
plaats van het Beusebos), een arcade en andere amusementsmogelijkheden
voor jong en oud.

6.8 Op elke school aandacht voor Purmerendse cultuur, politiek en geschiedenis
Purmerend is een stad die een levendige geschiedenis heeft. Op elke school
leren kinderen dan ook over de Purmerendse historie en die van de Beemster,
in ieder geval met een bezoek aan het Purmerends Museum. Om meer over de
lokale politiek te leren, gaan lokale politici bij scholen langs en komen leerlingen
naar het Stadhuis.

6.9 Purmerend als gezonde gemeente stimuleren, samenwerking sport en onderwijs
Fysieke en mentale gezondheid kan worden verbeterd door sport te stimuleren.
Niemand mag door een gebrek aan geld de mogelijkheid worden ontnomen bij
een sportvereniging actief te zijn. Om jongeren veel meer in aanraking te laten
komen met sport, stimuleren we de samenwerking met het onderwijs.

6.10 Optimaal ondersteunen van verenigingen in onze gemeente
Verenigingen spelen een belangrijke rol in
onze

samenleving.

Of

het

nu

een

sportvereniging of culturele vereniging is:
ze brengen ons samen, bezorgen ons
plezier en brengen ons verder. Om
eenzaamheid en vervreemding in de steeds
individualistischer wordende samenleving tegen te gaan, is het essentieel om
verenigingen op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Dit doen we zoveel
mogelijk met maatwerk.
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7

Een veilige stad die als thuis voelt
Gemeentebelangen Purmerend wil investeren in een veilige stad die als thuis voelt.
Dat betekent dat bij beleid rondom veiligheid de inbreng van inwoners prioriteit
nummer 1 is. Er komt wat ons betreft extra capaciteit voor handhaving, wijkagenten
worden beter zichtbaar en er komen wijkplannen op gebied van veiligheid.

7.1 We verbeteren de handhaving op asociaal scootergebruik en foutief parkeren
Vaak krijgen we van Purmerenders en
Beemsterlingen berichten over problemen
rondom (parkeren) van scooters in onze
gemeente.

We

willen

een

scherpe

inventarisatie van wat er precies misgaat
en zorgen met experts voor een plan van
aanpak om de problemen op te lossen.

7.2 Geen nieuwe casino’s, gokhallen en gokautomaten
We zien geen rol voor nieuwe gokmogelijkheden in onze gemeente. Onze stad
kent een casino en verschillende plaatsen met gokautomaten. Hoe meer we
hiervan toestaan, hoe lastiger het is hier toezicht op te houden en hoe meer
verslaafden er zullen komen. Verder is het vooral belangrijker dat de gemeente
gokverslaafden helpt om hiervan af te komen.

7.3 Veiligheid op de Koemarkt verbeteren
De

veiligheid

op

de

Koemarkt

is

belangrijk

om

een

gezellige

uitgaansgelegenheid te zijn. Om de veiligheid te verbeteren, komt er elk
weekend standaard toezicht vanuit handhaving. Daarnaast gaan we het
gesprek aan met ondernemers en bezoekers om de behoeften rondom
veiligheid te inventariseren.
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7.4 Wijkagenten en wijkmanagers moeten bekender worden
Wijkagenten en wijkmanagers zijn de ogen en oren van de wijk. Bekendheid
van de wijkagent is cruciaal om problemen te kunnen inventariseren en een
vertrouwensband met de buurt op te kunnen bouwen. Daarbij moet er
voldoende tijd en middelen zijn om actiepunten uit de buurt op te pakken.

7.5 Een plan van aanpak per buurt op gebied van veiligheid
In plaats van achteraf problemen van inwoners te horen, is het goed om vooral
preventief met bewoners te brainstormen over welke veiligheidsmaatregelen
een buurt nodig heeft. Moeten agenten er vaker surveilleren? Zijn er groepjes
hangjongeren die overlast veroorzaken op specifieke dagen? Dergelijke vragen
worden besproken in buurtbijeenkomsten en worden in plannen omgezet.

7.6 Gevaarlijk groen verwijderen en zorgen voor voldoende straatverlichting
Als inwoners melding maken van gevaarlijk groen,
bijvoorbeeld omdat ze het zicht bij rotondes
blokkeren of omdat tegels erdoor loskomen,
pakken we dat direct op.

7.7 De (lucht)vervuiling in onze gemeente moet worden aangepakt
Uit onderzoek blijkt dat in Purmerend de (lucht)vervuiling lang niet altijd een
voldoende krijgt voor internationale normen. Dat is ernstig, omdat dit de
gezondheid van onze inwoners aantast. Daarom komen we met een plan van
aanpak voor het fors verbeteren van de luchtkwaliteit in onze stad.

7.8 Purmerend is een inclusieve gemeente waar iedereen welkom is
Ieder mens is waardevol, wie en wat diens achtergrond ook is. We voeren een
actief beleid om alle groepen te betrekken bij de samenleving en met elkaar in
contact te laten komen. Er komt, net zoals in bijvoorbeeld Stein (Limburg) een
inclusiepanel die de gemeente adviseert over plannen die worden opgesteld.
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7.9 Vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerk- of lichtshow in Purmerend
Gemeentebelangen is voorstander van het creëren van vuurwerkvrije zones in
onze stad waar inwoners dat wensen. Daarnaast kijken we naar de
mogelijkheden om een centrale vuurwerkshow in Purmerend en/of Beemster
te houden, waar alle Purmerenders en Beemsterlingen van kunnen genieten.

7.10 Tegengaan uitbuiting van arbeidsmigranten
Als gemeente dienen we de uitbuiting
van arbeidsmigranten binnen onze
grenzen actief tegengaan. Niemand
mag

minderwaardig

worden

behandeld en iedereen verdient een
menswaardig bestaan met goede
huisvesting en een eerlijk loon.
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Kandidatenlijst Gemeentebelangen Purmerend 24 november 2022
Onze kandidaten hebben een enorme drijfveer om zich in te zetten voor de belangen van de Purmerenders en
de Beemsterlingen. Alle zeven staan zijn ze betrokken bij wat er in onze gemeente gebeurt en kijken ze uit naar
het mogen doen van het belangrijke werk in de gemeenteraad en daarbuiten. Meer over ze weten? Dat kan!
Kijk op onze website (www.gbpurmerend.nl) en neem contact met ze op!

1

Jordi Albers (20)
Naast lijsttrekker is Jordi ook student Politicologie. Hij zet
zich in voor fors meer betaalbare woningen en een
vernieuwde lokale democratie.

2 Sandra Hoekstra (52)
Geboren Amsterdammer, maar al van jongs af aan woonachtig in
Purmerend. Ze zet zich graag in voor inwoners van Purmerend en
Beemster zodat de menselijke maat weer bovenaan staat.

3 Raoul Soest (52)
Als jongere verhuisd naar Purmerend, werkzaam in de logistiek en
vrijwilliger bij een hospice. Raoul wil zich in zijn vrije tijd graag
inzetten voor alle inwoners van onze gemeente.

4 Marcella Gerritsen Plaggert (46)
Geboren in Purmerend en werkzaam in het sociaal domein. Ook zeer
actief in het verenigingsleven, zoals bij P3. Rechtvaardigheid en meer
vrouwen in de politiek zijn voor haar belangrijke speerpunten.
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5 Mark Uitterhoeve (47)
Als kind uit een politiek actief gezin is het voor hem logisch om zelf
ook actief bezig te zijn met het verbeteren van onze samenleving.
Kansengelijkheid is voor Mark in het politieke werk leidend.

6 Bas Poot (51)
Sinds 2000 woont Bas in Purmerend en hij heeft altijd al interesse
gehad in politiek. Bas is actief in een lokaal bandje en denkt graag mee
in oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan.

7 Els ten Brinke (62)
Zorg heeft voor Els de grootste prioriteit. Onderwerpen van
huishoudelijke hulp tot de geestelijke gezondheidszorg heeft haar
interesse en wil ze zich actief voor gaan inzetten.

Zelf ook interesse om actief te worden voor onze mooie beweging? Dat kan! We zijn altijd
op zoek naar mensen met heel uiteenlopende kwaliteiten. Van sociale media en websites
tot aan financiën, foto’s en echte doeners. Laat het ons weten via info@gbpurmerend.nl!
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