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Purmerend, plaats voor iedereen

Een fijne stad om te wonen, te werken, te sporten en te leven. Iedereen krijgt een eerlijke kans
om mee te doen in Purmerend: arm en rijk, gehandicapt en gezond, jong en oud, onafhankelijk
van afkomst, religie of huidskleur. Daar staat de Partij van de Arbeid voor.

Purmerend is een prachtige stad en wordt steeds mooier, ook in sociaal opzicht.

De nieuwe Koemarkt versterkt het historische hart van onze marktstad. Het onderhoud en het
schoonhouden van groen en wegen in de wijken zijn fors verbeterd.
Voor mensen die van een laag inkomen moeten rondkomen is er gemakkelijk te bereiken
ondersteuning, waardoor kinderen kunnen sporten of naar muziekles kunnen gaan. Met goede
hulpverlening voor mensen die in de schulden zitten, waarbij verder gekeken wordt dan
geldproblemen alleen.
Wanneer je door je gezondheid belemmerd wordt om mee te doen aan het dagelijkse leven zijn
er allerlei voorzieningen: hulp bij het huishouden, vervoer voor ouderen en gehandicapten, een
scootmobiel of een aangepaste keuken; allemaal zaken die door de gemeente goed geregeld
zijn.
En er is een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van sport en cultuur.

Als je dat zo op een rij zet, zou je haast denken dat we klaar zijn. Maar dat is niet zo.

De stad groeit nog steeds en veranderende tijden vragen steeds om nieuwe oplossingen voor
nieuwe en soms ingewikkelde problemen. Er is grote behoefte aan betaalbare woonruimte in
onze stad en de verder stijgende druk van het verkeer vraagt om duidelijke en duurzame keuzes.

De economische crisis en de stadsverwarming zetten de gemeentebegroting onder druk. Zoals
bijna alle gemeenten zal ook Purmerend moeten bezuinigen of de belastinginkomsten omhoog
schroeven. Dat betekent dat we zorgvuldig en zuinig moeten zijn, zodat we de belangrijke dingen
kunnen behouden. Alle Purmerenders zullen dit gaan merken, maar voor de PvdA is hierbij het
uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en de gevolgen die dat geeft.
Maar de basis van alles blijft de onderlinge verbondenheid van de Purmerenders en onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in onze stad. Omkijken naar wie het
moeilijk heeft, betrokkenheid met je buurt en openstaan voor de mening van een ander. Eerlijk
zijn over wat je vindt, met respect voor de ander.

In dit verkiezingsprogramma staan de keuzes die de PvdA Purmerend maakt voor de komende
vier jaar: Purmerend, plaats voor iedereen.
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Meedoen voor iedereen

De PvdA heeft zich de afgelopen periode sterk ingezet voor een sociaal beleid. Mensen met een
laag inkomen kunnen aanspraak maken op voorzieningen voor ondersteuning van hun inkomen.
Dat willen we de komende jaren blijven doen.
De PvdA vindt werken belangrijk. Met betaald werk of onbetaald vrijwilligerswerk maak je sociale
contacten en draag je een steentje bij aan de Purmerendse en Nederlandse samenleving.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken om:
! mensen uit een uitkering te halen. Als jongeren zich melden als werkloze krijgen ze geen

uitkering maar een tijdelijke baan waar ze werkervaring kunnen opdoen. Alle anderen worden
actief begeleid naar werk of krijgen een scholingstraject dat hen naar werk leidt.

! mensen die geen betaalde baan kunnen vinden of behouden actief te houden. De gemeente
biedt deze mensen een activeringstraject of vrijwilligerswerk aan, waardoor ze
maatschappelijk betrokken blijven en niet in een isolement komen.

! mensen optimaal gebruik te laten maken van de beschikbare voorzieningen, waarbij zoveel
mogelijk mensen bereikt moeten worden.

! het armoedebeleid te handhaven, zodat iedereen kan blijven meedoen.
! te zorgen voor goede voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Zij hebben een extra

steuntje in de rug nodig om aan de maatschappij te blijven deelnemen.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Het armoedebeleid bereikt meer mensen vanwege de betere voorlichting.
! Er is een talentenwerkplaats gekomen om te zorgen dat jongeren tot 27 naar school gaan of

gaan werken.
! Er is een samenwerking gekomen tussen de Voedselbank en de Stichting Maatschappelijke

Dienstverlening (SMD), zodat minder mensen gebruik hoeven te maken van de Voedselbank.
! Een duurzame oplossing voor huishoudens met schuldenproblematiek, door een unieke

samenwerking tussen het maatschappelijk werk, de gemeente en de schuldsanering in
bureau Activa.

! Er is een tweede kansenbeleid bij huurschuld, zodat mensen niet direct op straat komen te
staan.
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Iedereen is jong of jong geweest

Met een groot aantal jongeren gaat het goed. De meeste zitten nog op school en hebben
daarnaast een vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek of cultuur. Sommige hebben al een
betaalde baan en gaan daarbij naar school. Enkele jongeren zitten niet meer op school en
hebben ook geen (vaste) baan. Deze groep jongeren loopt kans om te ontsporen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! een goede samenwerking van de gemeente met andere instanties zoals scholen,

jongerencentra, jeugdzorg en niet te vergeten de ouders om deze groep actief te benaderen
en gezamenlijk ervoor zorgen dat de jongeren onder de 27 jaar een baan hebben of op
school zitten.

! samenwerking met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) om schooluitval te
voorkomen, zodat niemand de school verlaat zonder diploma.

! meer stageplaatsen en werkervaringsplaatsen creëren in samenwerking met onderwijs en
bedrijfsleven.

! goede huisvesting voor een jongereninloop in het centrum en in Weidevenne.
! meer jongerenwerk in de wijken. De jeugd kan in de wijkcentra terecht en voor jongeren

komen er in overleg met buurtbewoners meer hangplekken met goed toezicht en begeleiding.
! meer activiteiten voor jongeren in de leeftijd 15 tot 18 jaar voor de hele gemeente.
! snelle opvang en hulp in crisissituaties.
! drie Centra voor Jeugd en Gezin waar ouders en kinderen terecht kunnen voor advies en

informatie over opvoeden en opgroeien.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Door extra bijstand voor gezinnen met een laag inkomen maken veel meer kinderen gebruik

van sport- en cultuurvoorzieningen.
! Kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen die naar de middelbare school gaan,

krijgen een huiswerkcomputer met gratis internet.
! Daling van het schoolverzuim door een intensieve aanpak samen met de scholen.
! Er komt een echte speeltuin in het Leeghwaterpark.
! Er is een skatebaan gekomen in Weidevenne.
! Er zijn opvoedspreekuren voor ouders in de consultatiebureaus en gratis cursussen over

pubers en opvoeden.
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Wonen voor iedereen

Voor de PvdA is het belangrijk dat de sociale woningbouw beschikbaar blijft voor de minder
draagkrachtigen. Purmerend heeft landelijk gezien een bovengemiddeld aantal sociale
huurwoningen. Leefbaarheid in wijken wordt bevorderd door een variatie in woningen. Op dit
moment zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog. Voor starters zouden er genoeg
woningen zijn. Ze komen echter niet vrij doordat de huidige bewoners geen huis vinden dat aan
hun wens voldoet. Het is daarom beter maatregelen te treffen die de doorstroming bevorderen.
Ondanks de aandacht voor startende jongeren op de woningmarkt is de wachttijd voor jongeren
op een sociale huurwoning zes tot acht jaar.

Er is relatief veel aandacht voor wonen van ouderen. Dat komt omdat de bevolking vergrijst, ook
in Purmerend. Er is een automatisme om wooncomplexen voor senioren te realiseren. Lang niet
alle ouderen willen dit laatste. Er is een trend waarbij senioren liever in gedifferentieerde
complexen en woonomgeving wonen. We bouwen alleen nog in de stad en niet grootschalig. We
moeten dus goed kijken welke woningen nog nodig zijn.
De PvdA hecht aan duidelijke prestatieafspraken met alle in Purmerend werkende corporaties.
Starters op de koopmarkt zouden we kunnen helpen door rijen woningen in twee bouwlagen te
bouwen. De koper is eigenaar van de twee bouwlagen en verhuurt er één. Zo kan een starter
toch een woning kopen.
Ook voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, dient de samenleving zorg te dragen. In het
verleden is de nadruk verlegd van grootschalige afgesloten woonomgevingen tot kleinschalig
begeleid wonen in de wijken.
Het wonen in woonwagens is voor de PvdA een erkende woonvorm. Het aantal plaatsen voor
woonwagens moet meegroeien met het aantal woningen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! meer wooncomplexen voor jong en oud samen, waarbij jongere huurders meer kans krijgen

op een passende woning.
! het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden van woonvormen voor starters en andere

doelgroepen; bijvoorbeeld een experiment met het bouwen van koopwoningen voor jongeren
in een rij verdeeld over twee bouwlagen.

! het vasthouden van de verhouding sociale sector/niet-sociale sector. Nieuwbouwprojecten
moeten minimaal voor 30% uit sociale woningen bestaan.

! mee blijven doen aan de woonruimteverdeling binnen de stadsregio. Vooral voor jongeren en
starters biedt de regio kansen. De PvdA is geen voorstander van grootschalige tijdelijke
woningbouw in de gemeente.

! een sociale grondprijs voor sociale woningbouw.
! het verkrijgen van een keurmerk Veilig Wonen voor meer woningen en het isoleren van

huurwoningen door corporaties.
! het stimuleren van nieuwe initiatieven voor kleinschalig beschermd wonen.
! duurzaam en levensloopbestendig bouwen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
! een nieuw woonwagenterrein.
! bouwen op maat. Welke woningvraag is er en daar voor bouwen.
! Het bevorderen van wonen boven winkels. Dit zorgt voor een levendige binnenstad.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Begin van herstructurering Wheermolen.
! Start van het Plateel aan de Wagenweg.
! Invoeren van buurtbemiddeling.
! Aanpak van mensen die een woning in illegale onderhuur hebben: het oneigenlijk wonen
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Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en Cultuur dienen als inspiratie en cement voor de samenleving. De PvdA heeft als
uitgangspunt dat kunst en cultuur bloeien in vrijheid. Wanneer kunst zich kan ontwikkelen heeft zij
meerwaarde voor b.v. de sociale, politieke en economische omgeving. Kunst is er dan ook voor
iedereen en de PvdA wil niet dat er een maatschappelijke tweedeling ontstaat: enerzijds de groep
die wel makkelijk toegang heeft tot informatie, kunst en cultuur en anderzijds de groep die dat niet
heeft. Purmerend moet blijven investeren in projecten en ook vinden we dat musea, theater en
bibliotheek een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Zij kunnen de ontwikkeling van
de inwoners van Purmerend bevorderen en recreatie en ontspanning bieden in een culturele
omgeving. 
De PvdA vindt dat Purmerend een bloeiend cultureel klimaat heeft met veel activiteiten. Toch zou
het beter kunnen: meer allure, meer betrokkenheid van ondernemers, meer aandacht voor
nieuwe initiatieven, ook in de wijken. De PvdA vindt dat naast het ondersteunen van bestaande,
waardevolle culturele instellingen vooral ook nieuwe initiatieven aangemoedigd moeten worden;
niet direct in financiële zin, maar door betere samenwerking en verbindingen tussen de
verschillende niveaus en disciplines.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! voldoende werkruimte voor jonge of startende kunstenaars, zodat die zich kunnen

ontplooien. Het zijn broedplaatsen voor creatieve ontwikkelingen.
! een werkgroep Kunst en Cultuur. Deze groep zet kunst en cultuur op de kaart, zodat er meer

mensen gebruik van gaan maken.
! een nieuwe zustergemeente in Europa om te komen tot het uitwisselen van culturele festivals

en acts.
! het stimuleren van kunst en cultuur in de wijken.
! het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, waarbij private

initiatieven worden aangemoedigd.
! subsidie aan kunst- en cultuurinstellingen die meewerken aan het schoolvak Culturele en

Kunstzinnige Vorming (CKV), waardoor veel jongeren hiermee kennis kunnen maken.
! het in stand houden van het Cultuur en Poppodium P3

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Meer kunst in de openbare ruimte zoals op de Koemarkt en in de Feministenbuurt.
! Bewoners mogen meepraten over kunst in hun buurt.
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Onderwijs voor iedereen

Onderwijs is belangrijk voor de bevolking van Purmerend. Door het opleidingsniveau te verhogen
worden de mogelijkheden van de Purmerenders op actieve arbeidsdeelname vergroot. De PvdA
denkt dat Purmerend hiermee bovendien voor een deel een antwoord kan geven op de gevolgen
van de crisis.
De PvdA meent dat het onderwijs in Purmerend niet zit te wachten op inhoudelijke bemoeienis
van de gemeente. De gemeente dient het onderwijs te stimuleren en de verantwoordelijkheden te
leggen daar waar ze horen: bij de besturen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! een leven lang leren. Er moeten voldoende bij-, na- en omscholingsmogelijkheden zijn, zodat

iedereen kansen krijgt om aan het werk te blijven of weer te komen.
! In totaal vijfentwintig stageplaatsen bij de gemeente voor de maatschappelijke stages voor

het Voortgezet Onderwijs (VO) en beroepsinhoudelijke stages van het Middelbaar Beroeps
Onderwijs (MBO).

! het realiseren van een goede band tussen onderwijs en bedrijfsleven. Jongeren kunnen zo in
hun eigen stad stage lopen en makkelijker aan een baan komen.

! het in stand houden van de verscheidenheid in het onderwijs, zodat ouders wat te kiezen
hebben.

! onderwijs naar de menselijke maat. Grote besturen moeten hierin gestimuleerd worden. Door
middel van het gemeentelijke onderwijshuisvestingsbeleid zullen kleine scholen binnen grote
besturen worden gestimuleerd.

! het versterken van de relatie onderwijs - maatschappelijk werk. Het onderwijs kan problemen
signaleren. Dit voorkomt niet alleen problemen t.a.v. het onderwijs zoals voortijdige
schooluitval en meer, maar ook overlast en kleine criminaliteit in de buurten.

! Het inzetten van de combinatiefuncties. Die kunnen de samenwerking van scholen,
kinderopvang, bibliotheek, sportverenigingen en jeugd- en jongerenwerk versterken, zodat
jeugd in en na school een zinvolle tijdsbesteding heeft.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Meer Mbo-onderwijs door de komst van het Horizon college.
! Betere doorstroming van VMBO naar MBO door gezamenlijke huisvesting PSG en

RegioCollege aan de Flevostraat.
! Geld voor ontwikkeling van brede scholen in de Purmer-Noord en -Zuid en voor goede

huisvesting van Tangram, Plankier en Bets Frijlingschool.
! Realisatie van brede school De Weide in Weidevenne met speciale voorzieningen voor

kinderen met een handicap.
! De bouw van de ‘Koperen Bal’ voor gehandicapte kinderen bij de Vrije school in de Gors
! Bij aanbestedingen van opdrachten vanuit de gemeente wordt als eis gesteld dat er

leer/werkplekken gerealiseerd worden of dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden ingezet.
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Sport voor iedereen

Sport heeft een maatschappelijke betekenis. 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.
De breedtesport kan er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich gaan bewegen. Hieraan
hechten we dan ook de meeste waarde. Topsport kan bijdragen aan het imago van Purmerend.
Topsporters zijn vaak rolmodellen voor de jeugd. Commerciële sport moet zichzelf bedruipen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! zowel aandacht voor sporten in clubverband als individuele sportbeoefening op straat en met

vrienden.
! de vrijwilligers van de sport. Zij zijn belangrijk en moeten jaarlijks gewaardeerd worden

bijvoorbeeld door een sportvrijwilliger van het jaar uit te roepen.
! een sportmanager. Sportverenigingen kunnen via de sportmanager tijdelijk extra hulp krijgen

om in moeilijke tijden een vereniging draaiend te houden.
! Het samenvoegen en aanpassen van bestaande fietspaden tot een sportpaden netwerk in en

rond Purmerend. Binnen Purmerend moet er een netwerk van sportpaden komen van
verschillende lengtes 3, 5, 7, 10, 20 km. Het moet mogelijk zijn om in elke wijk op dit
sportpadennetwerk op te stappen op elk gewenst moment van de dag. Het netwerk moet
langzaam groeien, want de aanpassingen aan de route gebeurt pas bij een herbestrating.

! een snel alternatief voor de rugbyclub om zo in 2013 een nieuwe sporthal te kunnen bouwen.
! het blijven investeren in sportvoorzieningen in de wijken en meer trapveldjes. De waardering

voor deze voorzieningen moet omhoog.
! ondersteunen van één groot sporttoernooi per jaar. Financieel of met inzet van diensten.
! ondersteunen van initiatieven op het gebied van gehandicaptensport.
! meer sport en cultuur in het onderwijs door betere samenwerking (combinatiefuncties)
! activiteiten die gericht zijn op groepen mensen die (nog) niet of te weinig sporten.
! het handhaven op het huidige niveau van de bijdrage aan sport en cultuur voor kinderen uit

gezinnen met een minimum inkomen.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Het kostbare en tijdrovende ‘schoolzwemmen’ werd vervangen door maatwerk. Het aantal

kinderen dat aan het eind van de basisschool kan zwemmen is hierdoor sterk toegenomen.
! Er lopen succesvolle projecten als Galm en ‘30-minuten’ die meer Purmerenders laten

bewegen.
! Er werden diverse voetbalveldjes aangelegd in de wijken (de panna-veldjes).
! Er zijn kunstgrasvelden bij gekomen. De bijdrage van de verenigingen hiervoor is gehalveerd.
! kinderen uit huishoudens met een laag inkomen kunnen sporten door een budget uit het

minimabeleid.
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Veiligheid voor iedereen

Een veilige woonomgeving is belangrijk voor onze inwoners. Een belangrijke klacht over de
veiligheid in de wijk gaat over te hard rijden. Opvallend hierbij is dat het vooral de buurtbewoners
zelf zijn die de overlast veroorzaken. De PvdA wil dat de politie meer prioriteit geeft aan dit
onderwerp. En de bewoners moeten ondersteund worden om dit bespreekbaar te maken. Ook
inbraak zorgt voor een onveilig gevoel.
Mensen moeten ’s avonds de straat op durven gaan. Goede verlichting speelt onder andere een
belangrijke rol.
In de wijken wordt soms overlast ervaren van jongeren. Over het algemeen is er sprake van
baldadigheid of onbegrip in de wijk en kan een jongerenwerker de relatie tussen jongeren en
omwonenden verbeteren.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! meer aandacht voor te hard rijden in de wijken waar maar 30 km gereden mag worden. Niet

alleen met snelheidsmetingen maar ook door voorlichting en communicatie van de
meetresultaten en door de inzet van buurtbemiddeling. Hierbij werkt de politie samen met de
bewoners.

! een stopverbod bij basisscholen. Ook dient er vaker opgetreden te worden bij scholen. Veel
automobilisten creëren daar gevaarlijke situaties en veroorzaken overlast voor
buurtbewoners en schoolgaande kinderen.

! meer straathoekwerkers in de wijken. Overlast gevende jongeren moeten aangesproken
worden op hun gedrag en uit de anonimiteit gehaald worden. Straathoekwerkers moeten ook
goed bereikbaar zijn voor buurtbewoners.

! meer woningen met het keurmerk veilig wonen.
! het weren van vrachtauto’s met opleggers uit de binnenstad.
! Een goede handhaving rond coffeeshops, zowel wat parkeren betreft als het doorverkopen

aan jongeren beneden de achttien.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Er is buurtbemiddeling gekomen. Door buurtbemiddeling zijn veel klachten opgelost.
! Er zijn meer opsporingsambtenaren in dienst gekomen.
! Door het Jeugdnetwerkoverleg tussen gemeente, politie, straathoekwerk en maatschappelijk

werk op wijkniveau wordt snel en doeltreffend samengewerkt om overlast en vandalisme
tegen te gaan.
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Economie voor iedereen

Economie is een belangrijke factor voor het wel en wee van een stad. Purmerend is voor zijn
werkgelegenheid afhankelijk van de regio. De gemeente zal er alles aan moeten doen om meer
mensen in hun eigen stad aan het werk te krijgen. Toch zal het nooit lukken voor iedereen
werkgelegenheid in de eigen stad te realiseren. Maar door ruimte te bieden aan meer bedrijven in
Purmerend stimuleren we onze economie en bieden we een groter aantal mensen een kans dicht
bij huis te werken. Bedrijven vragen hier ook om.
Een stad levendig maken zorgt er voor dat mensen er graag verblijven en zich er steeds meer
mee verbonden voelen. We moeten zorgen dat Purmerend meer als centrumgebied van
Waterland wordt gezien. Dat zorgt ervoor dat mensen uit de eigen regio hier hun boodschappen
komen doen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! het mengen van wonen en werken. Kleinschalige bedrijven met een lage milieubelasting in

woongebieden zorgen voor levendigheid in de buurt. Dit moet zowel in nieuw te bouwen
wijken als in de bestaande buurten gerealiseerd worden.

! de aanleg van bedrijventerrein de Baanstee-Noord en de bouw van kantoren, maar niet voor
de leegstand.

! het bevorderen van toerisme. Dit kan ook voor werkgelegenheid zorgen. Maar dan moet de
stad wel zijn positieve punten beter benoemen: gelegen in het groen, aan doorgaande
vaarroutes en dichtbij Amsterdam, Schiphol, Volendam, Marken, de Zaanse Schans en het
werelderfgoed Beemster.

! tweeduizend extra arbeidsplaatsen in Purmerend de komende vier jaar op bedrijventerreinen
en in kantoren.

! het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad waardoor er een grotere variatie
aan winkels komt.

! een plek waar streekproducten verkocht kunnen worden.
! een bruisende Koemarkt met een regionale uitstraling.
! zelfstandigen zonder personeel en kleine ondernemers. We gaan bekijken of en hoe we ze

kunnen ondersteunen in de huidige crisis.
! startende ondernemers.

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Voor ondernemers is er een snel internet gerealiseerd: het glasvezelnet.
! Er zijn diverse kantoren gebouwd en de leegstand is en blijft gering.
! De veemarkt is verzelfstandigd en verhuisd naar de Baanstee.
! Er is een aantrekkelijke Koemarkt gekomen met mooie terrassen.
! Er is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers.
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Verkeer en vervoer voor iedereen

Alle inwoners van Purmerend hebben te maken met verkeer en vervoer. De meeste mensen
werken buiten Purmerend en zonder goede vervoersmogelijkheden kom je nergens. De PvdA wil
het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger de meeste aandacht schenken.
Door de proef met het gratis OV stapten veel mensen in de bus en kwamen er minder auto’s naar
de binnenstad. Maar de proef kostte te veel geld om het op deze manier in stand te houden.
We willen meer mensen op de fiets krijgen. De fiets is immers een krachtig middel tegen de korte
vervuilende autoritten.
Het experiment met verlichting op vrijliggende fietspaden moet worden uitgebreid. Dit maakt het
aantrekkelijker om ook ’s avonds de fiets te pakken. Verlichting is niet op alle vrijliggende
fietspaden noodzakelijk.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! voldoende fietsenrekken op plaatsen rondom de binnenstad, eventueel ten koste van

autoparkeerplekken. Er passen immers tien fietsen op de plek van één auto.
! voldoende en veilige fietsenrekken bij de diverse winkelcentra en andere openbare

gebouwen.
! een inventarisatie van slecht verlichte fietspaden in alle wijken en daar verlichting

aanbrengen. Experimenteren met verlichting op aanvraag voor fietsers en voetgangers.
! aandacht voor doorstroming van fietsers bij verkeerslichten door bijvoorbeeld 2x kort groen

licht tijdens een hele cyclus.
! het aantrekkelijk maken van fietsroutes door er voor te zorgen dat de hoofdfietsroutes

geasfalteerd worden. Dit zorgt er ook voor dat ze gebruikt kunnen worden voor een
sportpaden-netwerk.

! Voldoende parkeergarages rond het centrum en een parkeerverwijssysteem ten behoeve van
een autoluwe binnenstad.

! goedkope buskaartjes naar de binnenstad tijdens drukke winkeltijden.
! Snelle doorstroming van het busverkeer op de Jaagweg

De PvdA is trots op de zaken die gerealiseerd werden in de afgelopen periode:
! Minder auto’s in binnenstad. De Nieuwstraat en de Westerstraat zijn voor fietsers een stuk

veiliger geworden. Ook het busverkeer heeft een betere doorstroming gekregen.
! Betere handhaving van het inrijverbod in het centrum door verzinkbare afsluitingen rondom

het centrum.
! Een experiment voor verlichting op vrijliggende fietspaden.
! Brug over het Noord-Hollands kanaal komt er in 2010.
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Milieu en duurzaamheid voor iedereen

Er komen steeds meer alarmerende berichten over het milieu. De CO2 uitstoot per jaar moet
worden teruggedrongen. Iedereen moet doordrongen worden van het feit dat we energie moeten
besparen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zal zelf ook moeten investeren in
duurzaamheid en energiebesparing. Er is hierover al veel voorlichting aan de bewoners. Maar
voorlichting moet worden herhaald.
LEDverlichting lijkt energiezuinig te zijn, maar de techniek is nog niet voldoende ontwikkeld om
grootschalig toe te passen.
Een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam wijst op de nadelen van (zwaar) laad- en
losverkeer in de binnenstad van Purmerend. Behalve de kosten die ontstaan door regelmatige
schade aan straten en stoepen, is er ook sprake van milieuschade door uitlaatgassen en andere
vervuiling. Via ‘wonen boven winkels’ krijgt de verlevendiging van het centrum een flinke impuls.
Om het wonen in het centrum nu en in de toekomst prettig te houden, is het goed om
maatregelen te treffen die het woon- en leefklimaat in de binnenstad vergroten.

We moeten proberen om zo weinig mogelijk afval te produceren. Het meeste afval dat we hebben
kan weer worden hergebruikt via een goede scheiding. Composteren moet worden bevorderd.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken voor:
! duurzame energie. De gemeente stimuleert dat er in 2014 totaal 10% duurzame energie

gebruikt wordt in de stad en in 2020 20%. Dit kan bereikt worden met zonne-energie, biogas
en windmolens.

! het stimuleren van energiebewust gedrag van bewoners en voorlichting herhalen.
! 100% duurzaam inkoop van de gemeente in 2014.
! minder licht ’s nachts; maar niet ten koste van veiligheid. ’s Nachts dimmen of doven van

spotjes op gemeentelijke gebouwen.
! proeven met het gebruik van LEDverlichting bij uitbreidingen.
! het inzetten van bijzondere bijstand voor energiebesparing bij mensen met lage inkomens.
! energiebesparende maatregelen nemen bij gemeentelijke gebouwen die een energielabel

hebben lager dan klasse B.
! de Stadsverwarming. Het blijft een duurzaam project en moet financieel gezond worden.
! duurzaam en energiezuinig bouwen o.a. in de Baanstee Noord, maar ook in de bestaande

stad moeten gebouwen zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn.
! het promoten van streekproducten om duurzaamheid te bevorderen.
! gemeentevoertuigen waar mogelijk met een A-label bij aanschaf of vervanging van het

wagenpark is.
! een subsidieregeling voor duurzame energiebronnen, waaronder zonnepanelen.
! een stimuleringsregeling voor het isoleren van de eigen woning.
! het stellen van milieu-eisen aan vervoermiddelen voor de binnenstad.
! het invoeren van een distributiegebouw buiten het centrum om het vrachtverkeer in de

binnenstad te verminderen.
! zoveel mogelijk scheiden van afval. Promoten van de gft bak of compostbak. Ook plastic bij

huishoudens gaan scheiden. Actieve informatie over afval en scheiden naar burgers
! Hergebruik van materialen waaronder bestratingmateriaal.
! Actief meedoen met Agenda 21. Dit is een programma van de Verenigde Naties met

betrekking tot duurzame ontwikkeling. De gemeente maakt hiervoor een plan, waarbij de
bewustwording en deelname van de diverse bevolkingsgroepen, zowel jong als oud, man of
vrouw belangrijk is.

Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren:
! Er is extra geld uitgetrokken voor milieueducatie; meer scholen maken er gebruik van.
! De stadsverwarming bespaart de uitstoot van 40.000 ton CO2 per jaar.
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De gemeente voor iedereen

Projecten beter inzetten
Regelmatig worden er nieuwe projecten gestart om een bepaald probleem op te lossen of in een
behoefte te voorzien die in de samenleving aanwezig is. Wij zien dat hierbij een aantal problemen
ontstaat:
- Projecten duren soms langere tijd zonder dat tussendoor kritisch gekeken wordt naar wat ze
opleveren.
- Na afloop van een project ontstaat het probleem dat opgebouwde kennis en ervaring verloren
gaat en dat de oude situatie weer terugkeert.
- Wanneer een project voortgezet zou moeten worden omdat het effectief is gebleken na
evaluatie is er geen geld meer beschikbaar.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken om:
! vooraf duidelijke criteria te stellen bij nieuwe projecten.
! de effectiviteit van projecten regelmatig te controleren. Als ze niet doeltreffend zijn moeten

projecten gestopt worden.
! van tevoren duidelijke afspraken te maken over het vervolg van een traject. Is een project

echt tijdelijk, of is het een proef om te kijken of een bepaalde aanpak van problemen effectief
is?

! vooraf te kijken hoe een project voortgezet kan worden als het effectief en niet tijdelijk is. We
moeten vooraf goed kijken naar mogelijkheden om andere activiteiten te stoppen zodat
hieruit geld vrijkomt om het project voort te zetten (oud voor nieuw). Het is niet altijd
vanzelfsprekend dat er extra geld nodig is om een succesvol project voort te zetten nadat het
projectbudget op is.

Betrokkenheid van iedereen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewoners meer zeggenschap willen hebben over wat er in hun
directe leefomgeving gebeurt. Meedenken op wijkniveau lijkt soms een niveau te hoog. De
wijkkerngroepen zijn al deels de ogen en oren van de buurt(verenigingen). Zij moeten van alles in
de wijk op de hoogte gebracht worden. De PvdA vindt dat essentiële voorzieningen als winkels
en medische zorg in de wijken beschikbaar moeten blijven.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken om:
! de informatie naar buurten te verbeteren.
! buurtverenigingen actief te ondersteunen.
! bij herstructureringen vooraf de problemen en wensen te inventariseren. Daarna worden er

plannen gemaakt en met de bewoners besproken en volgt er inspraak op de plannen.
! overleg met bewoners niet alleen te houden bij aanpassingen van de infrastructuur maar ook

bij veranderingen in het voorzieningenaanbod.

Heroriëntatie Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland (ISW)
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland (ISW) heeft als doelstelling de
bestuurlijke samenwerking te versterken tussen de Waterlandse gemeenten. Naar onze mening
is die samenwerking belangrijk om de belangen van Waterland in de Stadsregio Amsterdam te
behartigen; maar ook om de onderlinge verstandhouding en samenwerking in de uitvoering van
gemeentelijk beleid te versterken.
Wij willen in de komende periode met de andere ISW-gemeenten overleg plegen over hoe het
ISW beter vorm gegeven kan worden en hoe ambtelijke taken over de gemeenten verdeeld
kunnen worden.
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Betaalbaar voor iedereen

We hebben vele mooie plannen. En nieuwe plannen kosten geld. Dat geld komt grotendeels van
het Rijk via een uitkering uit het gemeentefonds en deels via lokale belastingen en leges. Van het
rijk zullen we de komende jaren minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. Dat betekent dat
er flink bezuinigd moet worden als we de lokale inkomsten niet zouden willen verhogen. De
Stadsverwarming kost de gemeente nog steeds veel geld. Daarin moet verandering komen.

De PvdA gaat zich de komende 4 jaar hard maken om:
! leges kostendekkend te maken en te houden. Omdat het soms lastig is te bepalen wat je

toerekent aan een bepaalde zaak is het goed om te kijken wat vergelijkbare gemeenten aan
leges heffen.

! regelmatig te toetsen of bepaalde uitgaven nog wel noodzakelijk zijn. Nieuwe uitgaven
kunnen zo in de plaats komen van oude.

! de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in ieder geval te laten stijgen met de inflatie. Een
verdere verhoging van de OZB is voor ons niet uitgesloten.


