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1. Inleiding 

Purmerend: een stad waarin we samen staan voor veilige buurten, zorg voor elkaar 
en werk voor iedereen. Daar werkt de PvdA aan. 
 
Het gaat goed met Purmerend. Al geruime tijd bestuurt de PvdA onze stad in 
goede samenwerking met andere partijen. Purmerend heeft een ruimhartig sociaal 
beleid en onze financiën zijn op orde. De Stadsverwarming ligt op koers om een 
duurzaam en rendabel bedrijf te worden. Er zijn goede voorzieningen en het 
onderhoud aan de stad is redelijk. Wanneer we onze maandelijkse ronde langs de 
deuren doen in de wijken van Purmerend treffen we voornamelijk tevreden 
Purmerenders. Daar zijn we trots op. 
 
Maar niet alles gaat goed. Wij maken ons zorgen over onverschilligheid en 
onbehouwen gedrag in onze stad. Er is vaak haast en te weinig tijd om naar 
anderen om te kijken. De PvdA staat voor een sociale stad waarin burgers zich 
bewust zijn van hun eigen mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan 
de samenleving. Dit betekent dat je je verantwoordelijk voelt en 
verantwoordelijkheid neemt voor je zelf, voor je familie, voor je vrienden en buren. 
Maar ook voor de omgeving waarin je woont en werkt: jouw stad. Praat meer met 
elkaar over problemen in de buurt en help anderen, ook als ze er niet om vragen.  
 
Veel Purmerenders hebben moeite om rond te komen met hun inkomen. Zeker als 
kinderen daarvan de dupe worden, bijvoorbeeld omdat er geen geld is voor sport of 
muziek, is dat schrijnend. In deze tijd is extra aandacht nodig voor goede en 
gerichte ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen. De PvdA staat 
voor een ruimhartig armoedebeleid en tegelijkertijd voor een effectieve aanpak van 
fraude. 
 
Door de nieuwe taken die naar onze gemeente komen vanuit het rijk ligt er een 
grote kans om de ondersteuning aan de Purmerenders vanuit de gemeente beter te 
laten aansluiten bij hun behoefte. Of het nu over zorg gaat, over financiële steun of 
schuldhulp, over werk, maatschappelijke ondersteuning of woonruimte, de 
gemeente gaat het gesprek met je aan en handelt snel en doortastend. De 
ondersteuning wordt onderling afgestemd en als inwoner weet je waar je aan toe 
bent en wat je kunt verwachten. 
 
De PvdA Purmerend kiest voor een duurzame stad, waar ruimte is voor innovatie 
en creativiteit. Ondernemers en inwoners worden uitgedaagd om mee te denken 
over de toekomst van Purmerend en krijgen ook ruimte om zelf initiatief te nemen. 
De PvdA staat voor een overheid die samen met jou verantwoordelijkheid neemt 
voor een sociale stad met goede voorzieningen en een veilige en prettige 
leefomgeving. 
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2. Werk 

De PvdA vindt dat iedereen, met of zonder beperking, een bijdrage moet leveren 
aan de samenleving. Passend werk biedt een inkomen en 
ontwikkelingsmogelijkheden en bevordert de participatie en het welzijn. Iedereen 
die kan werken, moet ook werken, is ons motto. Samen met ondernemers maken 
we dat waar. Betaald werk als het kan, vrijwilligerswerk als alternatief. 
Wij bevorderen dat er kleinschalige bedrijvigheid in de buurt komt die zorg- en 
onderhoudsdiensten biedt. Dit brengt wonen en werken bij elkaar. 
 
Heb je een arbeidsbeperking of moeite met het vinden van werk? De PvdA wil dat 
de gemeente eerst kijkt naar wat je wél kan en je zo snel mogelijk aan werk helpt bij 
een reguliere werkgever. Als dat niet kan, is er een nuttige dagbesteding, gericht op 
ontwikkeling. Goede begeleiding is daarbij een voorwaarde. 
 
Onze speerpunten: 
• Een regionale afspraak over aantal plekken voor mensen die extra moeilijk aan 

een baan kunnen komen en gemeenten geven het goede voorbeeld.  
• Purmerend activeert het netwerk van werkgevers om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen. Werkgevers hebben hier ook direct belang bij, 
want als we samen niet de gestelde doelen behalen treedt landelijk de 
quotumregeling in werking. Dat betekent een boete voor werkgevers die niet 
meewerken.  

• De gemeente geeft het goede voorbeeld als werkgever en vraagt bedrijven die 
voor haar werken dat ze vijf procent van het aanbestede bedrag investeren in 
werk voor mensen die extra moeilijk aan een baan kunnen komen.  

• Beter benutten kennis en ervaring van ouderen die werkloos worden. Zij 
kunnen als coach of begeleider waardevol werk doen. 

• Mensen die nu werken bij de Sociale Werkvoorziening Baanstede houden een 
baan en komen niet thuis op de bank te zitten.  

• Geen haast bij de verandering van Baanstede: zorgvuldigheid gaat vóór 
snelheid. 

 

3. Economie 

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in onze stad. Bedrijven zorgen voor 
werk en levendigheid. Werkgevers moeten een actieve rol spelen als partner van de 
gemeente en instellingen om economische en sociale doelen te realiseren. Zij 
hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid en daar spreken we ze ook op aan. 
 
Met de aanleg van de Baanstee-Noord is er voorlopig voldoende ruimte voor groei 
in de regio. De detailhandel staat onder druk door dalende uitgaven van 
consumenten en concurrentie van webwinkels. Onze binnenstad en 
wijkwinkelcentra bieden voldoende mogelijkheden om Purmerend een gezonde 
winkelstad te houden. Het beleid van de gemeente moet dit versterken door alleen 
winkeloppervlak toe te voegen als dat de kwaliteit in de bestaande winkelgebieden 
verbetert. 
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Toerisme en recreatie is met 9% toename per jaar de grootste economische 
groeisector in de Amsterdamse regio. Purmerend moet zijn kansen hierin 
benutten. 
 
Onze speerpunten: 
• Kleine winkeliers krijgen een eerlijke kans in de stad, dus tegenhouden grote 

winkels op bedrijventerreinen die de kleine middenstand verdringen. 
• In stand houden kwijtschelding gemeentelijke lasten voor kleine zelfstandigen 

met een laag inkomen. 
• Stimuleren lokale economie door (water)toerisme en recreatie. 
• Stimuleren dat ondernemers investeren in duurzame energie en 

energiebesparing. 
• Meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen van de gemeente. 
• Meer voorzieningen voor recreatie en vermaak in Purmerend. Als deze niet 

passen in de binnenstad, dan kijken naar locaties aan de rand van de stad. 
 

4. Zorg en Welzijn 

De PvdA vindt dat zorg toegankelijk en dichtbij moet zijn. Daarvoor is nodig dat je 
zorg draagt voor elkaar. Dat versterkt  de sociale banden in de stad. 
Veel politieke partijen hebben het over eigen verantwoordelijkheid. Voor de PvdA 
betekent eigen verantwoordelijkheid niet: je handen aftrekken van wie hulp nodig 
heeft. De PvdA ziet zorg niet als een product. Bij het verlenen van zorg zijn niet de 
zorgorganisaties leidend, maar de zorgbehoeften van onze inwoners. Hierbij wordt 
altijd gekeken naar de mogelijkheden in de eigen omgeving. 
 
Niet alle belemmeringen die mensen ondervinden door hun gezondheid kunnen 
door de gemeente worden weggenomen. De PvdA vindt dat iedereen 
verantwoordelijk is voor zijn leefstijl. Mensen met een ongezonde leefstijl mogen 
daarop aangesproken worden. 
 
Als je een vraag of probleem hebt, onderzoekt  de gemeente altijd eerst het verhaal 
erachter. Er wordt goed geluisterd en verder gekeken dan de eerste indruk. Indien 
nodig worden mensen met specifieke kennis ingezet om samen een plan te maken 
dat tot een duurzame en leefbare oplossing leidt. Hierbij maken we geen 
onderscheid tussen zorg, werk, welzijn of onderwijs. Alle disciplines werken samen 
in één aanpak. 
 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Uitgangspunt voor de 
PvdA is dat goede jeugdzorg aan een aantal basisvoorwaarden moet voldoen: 
dichtbij, op tijd, één vaste contactpersoon en in samenhang met de zorg voor het 
hele gezin. 
 
Onze speerpunten: 
• Zorg op maat en zo dicht mogelijk bij de zorgvrager. Lokale initiatieven voor 

decentrale zorgverlening moeten worden gestimuleerd. 
• Meer wijkverpleegkundigen. Deze werken samen met huisartsen. 
• Dagopvang inzetten om de mantelzorgers te ontlasten. 
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• Samenwerking met corporaties om zorg op maat rond de woonplek mogelijk te 
maken. 

• Initiatieven van inwoners op welzijnsgebied stimuleren en zorgen dat er 
plekken in de buurt zijn waar ze terecht kunnen. 

• Mensen die in sociaal isolement raken helpen om mee te doen, bijvoorbeeld in 
buurtactiviteiten. 

• Zorgen voor herkenbare ondersteuning op wijkniveau. Een vertrouwde 
professional die aanspreekbaar is en brede kennis heeft.  

• Welzijnswerk moet naar de mensen toe. Flexibel en in de wijk participatie en 
ontmoeting ondersteunen met activiteiten. 

• Vrijwilligers zijn belangrijk en moeten ondersteund en gewaardeerd worden. 
 

5. Jeugd 

Met een groot deel van de Purmerendse jongeren gaat het goed. Zij gaan naar 
school of werken en hebben daarnaast een vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek 
of cultuur. Voor die overgrote groep is het op dit moment goed vertoeven in 
Purmerend en dat moeten we vooral zo houden.  
 
Er is ook een groep die niet meer naar school gaat en geen baan heeft. Vaak spelen 
er dan nog meer problemen: verslaving, schulden of problemen binnen het gezin. 
Deze jongeren en hun omgeving verdienen onze speciale aandacht. De jongeren en 
hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijs of baan, maar moeten 
daarbij een handje geholpen worden als dat nodig is. De PvdA zorgt ervoor dat 
iedereen kan meedoen en dat iedereen ook meedoet. 
 
Onze speerpunten: 
• Alle kinderen kunnen meedoen in sport, cultuur en educatie. De gemeente 

ontwikkelt een keuzepakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
dat ze stimuleert om mee te doen. 

• Alle bij de jongere betrokken personen en instanties zorgen er samen met de 
jongere voor dat hij een baan heeft of op school zit. 

• Meer stageplaatsen en werkervaringsplaatsen creëren in samenwerking met 
onderwijs en bedrijfsleven. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. 

• Meer, zo nodig tijdelijke, jongerenwoningen. 
• Meer activiteiten voor jongeren in de leeftijd 15 tot 18 jaar, zoals muziek, theater 

en sport projecten. 
• Laagdrempelige toegang tot zorg en opvoedadvies. 
 

6. Ouderen 

Het aantal ouderen in Purmerend neemt toe. Ouderen kunnen en willen een 
waardevolle bijdrage leveren aan onze stad. Tegelijk neemt door de groei van het 
aantal ouderen de behoefte aan passende zorg en ondersteuning toe.   
 
De PvdA wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarvoor zijn 
voldoende levensloopbestendige woningen nodig.  
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Als je ouder bent dan 50 is het heel moeilijk om een baan te vinden. De PvdA wil 
dat de gemeente extra aandacht besteedt aan de ondersteuning voor oudere 
werkzoekenden. Zij hebben vaak veel kwaliteiten die werkgevers onvoldoende 
erkennen. 
 
Onze speerpunten: 
• Mantelzorgers die langer dan een jaar inwonen bij een familielid kunnen in de 

huurwoning blijven wonen als het familielid overlijdt. 
• Maatwerk voor ouderen bij gemeentelijke diensten op het gebied van werk, 

inkomen en zorg. 
• Meer bankjes in de stad om even te zitten en uit te rusten. 
• Betere openbaar vervoer verbindingen tussen de wijken in Purmerend. 
• Extra ondersteuning voor sport en beweging, gericht op ouderen met een laag 

inkomen. 

7. Wonen 

De PvdA wil betaalbare woningen voor alle Purmerenders in gemengde buurten en 
meer ruimte voor bewoners om initiatief te nemen in hun buurt. Leefbaarheid in 
wijken wordt bevorderd door een variatie in woningen. 
Voor de PvdA is het belangrijk dat de sociale woningbouw beschikbaar blijft voor de 
minder draagkrachtigen. Bij grote projecten moet 30% sociale huur gebouwd 
worden om het aantal sociale woningen op peil te houden.  
 
Op dit moment zijn de wachttijden voor een huurwoning hoog voor mensen met 
een inkomen tot 43.000 euro. De PvdA wil de krimp van de Purmerendse sociale 
woningvoorraad beperken. Door doorstroming te bevorderen kan de wachttijd 
worden verkort. De PvdA wil meer jongerenwoningen waardoor ook voor hen de 
wachttijd korter wordt. 
 
Als bewoner ben je mede verantwoordelijk om je buurt veilig en schoon te houden. 
Daarom word je uitgedaagd om zelf oplossingen te vinden bij problemen in de 
buurt. Dit wordt ondersteund door onderhoud, ontmoeting en zorg in de wijk. 
 
De PvdA pleit voor het opnieuw instellen van een gemeentelijk startersfonds. Om 
de starters op de woningmarkt te ondersteunen, komt er voor hen een tijdelijke 
lening. 
  
Onze speerpunten: 
• Grote nieuwbouwprojecten moeten minimaal voor 30% uit huurwoningen voor 

de inkomensgroep tot 43.000 euro bestaan. 
• Bij verkoop of sloop van sociale huurwoningen moet dit gecompenseerd 

worden door nieuwbouw. 
• Bij bouwprojecten woningen voor jong en oud mengen zodat variatie ontstaat. 
• De doorstroming op de woningmarkt vergroten door startersleningen en door 

het reserveren van nieuwbouw voor doorstromers. 
• Het stimuleren van nieuwe initiatieven voor kleinschalig beschermd wonen 

voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. 
• Duurzaam en levensloopbestendig bouwen, zowel bij nieuwbouw als bij 

renovatie.  
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8. Onderwijs 

Goed onderwijs voor onze kinderen is de basis van onze toekomst. Scholen hebben 
hierbij hun eigen verantwoordelijkheid maar de gemeente heeft ook een belangrijke 
rol. Voorkomen van taalachterstanden en preventieve zorg zijn nodig om verlies 
van talent en kansen later te voorkomen. 
Jongeren die de boot dreigen te missen moeten snel weer naar een opleiding of 
werk worden geleid.  
 
Door de afname van het aantal kinderen zullen sommige basisscholen moeten 
sluiten of fuseren. De PvdA wil dat hier vroegtijdig over wordt gesproken met 
personeel en ouders zodat iedereen zich kan voorbereiden op veranderingen. 
Goede luchtkwaliteit is belangrijk in leslokalen. Nog steeds krijgen op sommige 
scholen kinderen les in slecht geventileerde lokalen. Hierin is de afgelopen jaren 
veel verbeterd, maar de investeringen om dit overal op te lossen moeten doorgaan. 
 
Onze speerpunten: 
• Samenwerking maatschappelijk werk, jeugdzorg en onderwijs om vroegtijdige 

signalering van problemen bij kinderen mogelijk te maken en daardoor tijdig 
(lichte) vormen van zorg in te kunnen zetten. 

• Schoolbesturen zelf verantwoordelijk houden voor nieuwbouw van en 
onderhoud aan hun gebouwen. 

• Stimuleren dat schoolgebouwen multifunctioneel ingezet kunnen worden. 
• Blijven investeren in goede huisvesting van onderwijs. 
• Handhaven natuur- en milieueducatie voor het basisonderwijs 
• Bevorderen van cultuureducatie, met name ook gericht op het cultureel 

erfgoed. 
 

9. Sport 

Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan een gezonde geest in een 
gezond lichaam en aan individuele ontplooiing. Bovendien is het een 
maatschappelijk bindmiddel. Daarom moet sport toegankelijk en betaalbaar zijn 
voor iedereen. Topsport kan bijdragen aan het imago van Purmerend. Topsporters 
zijn vaak rolmodellen voor de jeugd. Ondernemers die zich richten op commerciële 
sport moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen en zichzelf bedruipen.  
 
Onze speerpunten: 
• Vrijwilligers zijn belangrijk en moeten ondersteund en gewaardeerd worden, 

bijvoorbeeld door een sportvrijwilliger van het jaar uit te roepen.  
• De bijdrage aan sport voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen 

op het huidige niveau handhaven.  
• Voortzetten inzet combinatiefunctionaris ter ondersteuning van de 

sportverenigingen en het bijeen brengen van vraag en aanbod.  
• Blijven investeren in een sportieve openbare ruimte met bijvoorbeeld 

trapveldjes en hardlooproutes. Hierbij gebruik maken van subsidies van 
particuliere instellingen zoals de Johan Cruijff Foundation. 
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• Ondersteunen van initiatieven op het gebied van gehandicaptensport en de 
onderlinge samenwerking bevorderen. 

• Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, commerciële 
sportaanbieders, ziekenhuis, fysiotherapeuten en Spurd bevorderen om 
gezondheidsproblemen zoals obesitas terug te dringen.  

• Informatie over sport in Purmerend moet beter toegankelijk zijn.  
 

10. Kunst en Cultuur 

Kunst en Cultuur dienen als inspiratie en cement voor de samenleving. Purmerend 
moet blijven investeren in kunstprojecten. Purmerenders moeten zich herkennen 
en actief betrokken worden bij deze projecten. Musea, theater en bibliotheek 
hebben een maatschappelijke meerwaarde.  
 
Voorzieningen als P3, theater De Purmaryn, het Filmhuis, het Purmerends 
Museum, het NKT, de Bibliotheek en Wherelant vormen de ruggengraat voor het 
culturele aanbod in Purmerend. De PvdA vindt het belangrijk dat deze 
voorzieningen in stand blijven en zich blijven ontwikkelen. Ook een aantal 
evenementen levert een bijdrage aan het bruisen van onze stad. Dit maakt 
Purmerend aantrekkelijk voor onze eigen inwoners, maar ook in economisch 
opzicht levert cultuur een bijdrage aan de ontwikkeling van Purmerend. 
 
Ook binnen het onderwijs moet er ruimte zijn voor brede ontwikkeling op het 
gebied van kunst en cultuur. De PvdA wil de samenwerking tussen 
cultuurinstellingen en het onderwijs bevorderen. 
 
Onze speerpunten: 
• Voldoende werkruimte voor jonge of startende kunstenaars, zodat die zich 

kunnen ontplooien. 
• Kunst- en cultuurprojecten waarbij bewoners actief participeren in de wijken 

stimuleren. 
• Niet verder bezuinigen op cultuur en Poppodium P3. 
• Handhaven budget voor evenementen, in het bijzonder Reuring. 
• Substantieel budget voor kunst bij grote projecten. 
• De bijdrage aan cultuur voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen 

op het huidige niveau handhaven.  
 

11. Verkeer en vervoer 

De PvdA wil meer ruimte voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. 
Hierdoor wordt een aantrekkelijk alternatief voor de auto geboden.  
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp dat nog steeds onze aandacht 
verdient, vooral in de binnenstad, in de wijken en in de buurt van scholen. De 
veiligheid van fietsers en voetgangers staat daarbij voorop. 
 
Wij willen meer sociaal veilige fietsroutes met voldoende verlichting, overzicht en 
goed onderhouden fietspaden. 
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Door het tweerichtingsverkeer en de onduidelijke fietspaden in de binnenstad is de 
veiligheid voor fietser en voetganger onvoldoende. De PvdA zal zich inzetten om 
deze situatie weer veilig te maken.  
 
Waar mogelijk kiest de PvdA voor een groene zone van verkeerslichten. Dit geeft 
minder vervuiling en een betere doorstroming van autoverkeer. 
 
 
Onze speerpunten: 
• Bij de herinrichting van de binnenstad is veiligheid van voetgangers en fietsers 

prioriteit: waar mogelijk komt in de binnenstad een 30-km zone. 
• Meer aandacht voor te hard rijden in de wijken. Niet alleen met 

snelheidsmetingen maar ook door voorlichting en communicatie van de 
meetresultaten. 

• Een 30 km zone rond scholen en het terugdringen van auto’s die kinderen 
wegbrengen en ophalen. 

• Voldoende fietsenrekken op plaatsen rondom de binnenstad, bij winkelcentra 
en openbare gebouwen. Eventueel ten koste van parkeerplekken. 

• Fietsroutes aantrekkelijker maken door het asfalteren van de hoofdfietsroutes.  
• Voldoende parkeergarages rond het centrum om de binnenstad zo veel 

mogelijk autoluw te maken. 
• De wijken worden beter met elkaar verbonden met het openbaar vervoer. 
• Zorgen voor een veilige doorgang met voldoende voorzieningen voor mensen 

met een beperking. 
• Waar mogelijk dure verkeerslichten vervangen door LARGAS (LAngzaam Rijden 

Gaat Sneller) kruisingen. Een voorbeeld daarvan is de kruising op de 
Churchilllaan bij het Makado winkelcentrum. 

 

12. Duurzaamheid 

Purmerend doet het goed op het gebied van duurzaamheid. Ons dagelijks gedrag 
heeft grote invloed op onze aarde. Met kleine veranderingen kunnen we tot grote 
resultaten komen. De PvdA wil dat de Stadsverwarming zich verder ontwikkelt tot 
een duurzaam en klantvriendelijk lokaal energiebedrijf. De opbrengsten hiervan 
moeten ten goede komen aan de Purmerenders.  
 
Vanuit de regering ligt er het streven om in 2025 een miljoen elektrische auto's in 
Nederland te laten rijden. Er moeten ook in Purmerend voldoende oplaadpunten 
komen om dit mogelijk te maken. 
 
Door betere afvalscheiding en meer hergebruik van reststoffen voorkomen we 
verspilling. Uitgangspunt moet zijn dat het scheiden van afval loont voor de 
Purmerender. 
 
De PvdA Purmerend vindt dat boren naar schaliegas niet de juiste oplossing is voor 
ons energievraagstuk. De risico's zijn onzeker en wij kiezen juist voor investeren in 
alternatieven voor fossiele brandstof. Purmerend kan vooroplopen op het gebied 
van duurzame energie. Onze stadsverwarming is daarvan een mooi voorbeeld. 
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Omdat de uitgifte van grond op de Baanstee-Noord langzamer gaat dan verwacht,  
willen wij laten onderzoeken of een deel van de grond kan worden gebruikt voor 
opwekking van elektriciteit met zonnepanelen. 
  
Onze speerpunten: 
• Actieve communicatie vanuit de gemeente over hoe Purmerenders kunnen 

bijdragen aan een duurzame stad. Bijvoorbeeld door het verminderen van het 
weggooien van voedsel.  

• Stimuleren beter scheiden van afval. Kunststof afval wordt ingezameld in de 
laagbouw.  

• Stimuleren van de markt voor regionale producten, bijvoorbeeld door meer 
aandacht voor streekproducten op de warenmarkt. 

• Geschikte braakliggende gronden beschikbaar stellen voor initiatieven voor 
stadslandbouw. 

• Minder verlichting in de avond en nacht  in openbare gebouwen. 
• Overschakelen op LED- buitenverlichting wanneer de buitenverlichting aan 

vervanging toe is. 
• Stimuleren van plaatsen van zonnepanelen bij zowel particulieren als bedrijven 

en op openbare gebouwen. 
• Oplaadpunten voor de elektrische auto in alle buurten. Plaatsing op aanvraag 

van Purmerenders met een elektrische auto.  
• Bij vernieuwen van stadsmeubilair en bestrating zo veel mogelijk hergebruik en 

inzet van duurzame materialen. 
• Elektrische gemeentevoertuigen als deze aan vervanging toe zijn. 
• Bij aanbesteding van bouwprojecten, duurzaamheid als eis opnemen. 

 
 

13. Veiligheid en handhaving 

Purmerend is een veilige stad. Toch wordt ook Purmerend regelmatig 
geconfronteerd met criminaliteit en dat geeft een onveilig gevoel. De gemeente 
heeft mede een taak bij het wegnemen van dat onveilige gevoel.  Bewoners en 
ondernemers moeten een belangrijke rol spelen in het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid. De PvdA vindt dat bewoners met politie en gemeente moeten 
kunnen meepraten over wat er op gebied van veiligheid in hun wijk gebeurt. Zij 
weten immers het beste wat er in de wijk speelt. 
 
Overlast van hangjongeren is een probleem van alle tijden en zal dat ook altijd 
blijven. Belangrijk is dat handhaving, straathoekwerk en het Team Buurttoezicht 
zicht hebben op de jongeren. Wie zijn de jongeren, wat willen ze en hoe 
kunnen/moeten ze daarbij geholpen worden? Jongeren die crimineel gedrag 
vertonen, moeten door politie en justitie worden aangepakt. Tegelijkertijd moet hen 
kansen geboden worden het rechte pad weer terug te vinden. 
 
Onze speerpunten: 
• De rol van bewoners en ondernemers bij het ontwikkelen van het 

veiligheidsbeleid wordt versterkt. 



Verkiezingsprogramma PvdA Purmerend 2014-2018 12 

• Een actieve rol van bewoners zoals bij het Ogen en Oren project wordt verder 
gestimuleerd. 

• Invoering van algemene opruimplicht voor hondenpoep met strakke 
handhaving. Investeren in een beperkt aantal omheinde losloop- en 
uitlaatzones voor honden in de grotere parken. Inkomsten hondenbelasting 
meer in balans brengen met de uitgaven voor dit doel. 

• Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Tijdens piekuren 
worden de camera’s live uitgekeken. 

• Door actieve communicatie vanuit gemeente, politie en betere benutting van 
sociale media bewoners beter informeren en betrekken bij de veiligheid in hun 
eigen buurt. 

• Meer aandacht voor het eind van het traject dat criminele jongeren doorlopen 
die terug het rechte pad op willen: meer stageplaatsen, leerwerkplekken en 
(vrijwilligers)werk. De gemeente en haar partners geven daarbij het goede 
voorbeeld. 

 

14. Dienstverlening en Burgerparticipatie 

De PvdA wil dat buurten meer zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving. De 
gemeente ondersteunt buurtinitiatieven en helpt bij de uitvoering van hun plannen. 
Daartoe moeten de budgetten voor de wijken flexibeler en kleinschaliger worden 
ingezet. 
 
Niet alle gemeenten kunnen alle nieuwe taken zelfstandig aan. Waar nodig werken 
we samen met andere gemeenten. Dat hoeft niet altijd door een fusie. Een goed 
voorbeeld hiervan is de ambtelijke samenwerking tussen Beemster en Purmerend.  
 
Bij grote veranderingen of besluiten over de stad worden bewoners actief 
geraadpleegd zoals bij de herinrichting van de Koemarkt. 
 
Onze speerpunten: 
• Ruim baan voor burger betrokkenheid en maatschappelijke initiatieven. 
• Meer directe invloed en democratie bij besluitvorming over de eigen buurt, 

bijvoorbeeld over het groen of bij herinrichting en nieuwe ontwikkelingen. 
• Actieve betrokkenheid bij het beheer van de eigen buurt stimuleren en 

faciliteren. 
• Een dienstbare politiek, bestuur en semipublieke sector. 
• Een efficiënte en open overheid. Een cultuur van zuinigheid, dienstbaarheid en 

doelmatigheid staat voorop. Politici en ambtenaren staan open voor vragen en 
kritiek en gaan in dialoog met de Purmerenders over wat zij belangrijk vinden. 

 

15. Financiën 

Nederland zit in de ergste crisis sinds tijden en op landelijk niveau wordt met man 
en macht geprobeerd de economie weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd kampt de 
landelijke overheid met een flink begrotingstekort dat moet worden 
teruggedrongen. Daarom moet er bezuinigd worden en dat heeft ook gevolgen voor 
de gemeente Purmerend. 
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Onze stelregel: bij bezuinigingen altijd voorkomen dat onherstelbare schade 
ontstaat. Onderhoud van panden, wegen en parken kan meestal op een later 
moment weer opgepakt worden, maar als een subsidie aan een maatschappelijk 
betrokken vereniging met tal van vrijwilligers wordt gestopt, dan is die vereniging 
niet zomaar weer op te bouwen. 
 
De gemeentelijke spaarpot, de algemene reserve, is belangrijk. Met die spaarpot 
kunnen we eventuele incidentele risico’s opvangen. We moeten echter niet onnodig 
veel sparen, dat geld kunnen we beter in de stad investeren. De algemene reserve 
dient dus niet hoger te zijn dan wat nodig is om de risico's op te vangen. 
 
De PvdA wil het huishoudboekje van de gemeente op orde houden en er voor 
zorgen dat de lokale belastingen betaalbaar blijven. 
 


