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PvdA

Wat heeft de PvdA de afgelopen 
vier jaar bereikt in Purmerend?

Purmerend heeft een zeer sociaal ar-
moedebeleid. De PvdA heeft zich 
met succes ingezet om onze regelin-
gen voor minima ook in tijden van 
bezuinigingen te behouden. In 2011 
zijn de regelingen zelfs verbeterd. 
Purmerend is op dat gebied één van 
de sociaalste gemeenten van Neder-
land. Alle kinderen uit Purmerend 
kunnen dankzij de ondersteuning 
van de gemeente volop meedoen 
met sport, cultuur en educatie. 

Zorg dichtbij in Heel Europa

Bestrijding armoede

Het plan voor een nieuw gebouw 
waarin wonen en zorg gecombineerd 
zou worden aan de Melkweg in Wei-
devenne werd door de PvdA meteen 
omarmd. Zorg dichtbij voor mensen 
die nog wel zelfstandig kunnen 
wonen en een huis op een centrale 
plek in de stad. Er kwam weerstand 
tegen het hoge gebouw, maar na een 
afweging van alle voors en tegens 
heeft de PvdA het belang van zorg 
dichtbij de doorslag laten geven. 
Met trots zien we nu een prachtig 
gebouw verrijzen naast de Melkweg-
brug.

Strijd voor betaalbare woningen

De PvdA heeft bij elk groot bouwplan 
in Purmerend gestreden voor zo veel 
mogelijk betaalbare woningen. Helaas 
was er voor 30% sociale woningen in 
De Kop van West geen meerderheid te 
krijgen in de raad. In het woon-zorg 
complex Heel Europa daarentegen 
worden 100% sociale woningen ge-
bouwd en binnenkort start de sloop en 
nieuwbouw van woningen in de 
Hoornse Buurt, waar acht van de twin-
tig nieuwe woningen sociaal zijn.

Betere gebouwen voor onderwijs

De afgelopen vier jaar is onder de ver-
antwoordelijkheid van PvdA-wethou-
der Berent Daan veel geïnvesteerd in 
de huisvesting van scholen in Purme-
rend. In elke wijk zijn scholen opge-
knapt of nieuw gebouwd. Een mooi 
voorbeeld is de ML King school in 
Overwhere, waar kinderen met een 
beperking een passende leeromge-
ving hebben. Ook veel reguliere ba-
sisscholen zijn opgeknapt. De PvdA 
blijft zich de komende tijd inzetten 
voor goede huisvesting van scholen.

Als wethouder Stadsverwarming heeft PvdA-lijsttrekker Berent Daan de afge-
lopen vier jaar hard gewerkt aan een duurzame toekomst voor dit bedrijf. 
Met brede steun in de raad is zijn voorstel om te investeren in verbetering 
van de dienstverlening en het warmtenet aangenomen. Ook wordt er ge-
bouwd aan een BioWarmte Centrale waarmee in één klap Purmerend de 
duurzaamste gemeente van Nederland wordt. Gevolg van dit alles is ook dat 
de Stadsverwarming weer een financieel gezond bedrijf wordt.

Stadsverwarming weer gezond

Er moest de afgelopen jaren bezuinigd worden, helaas ook op kunst en cul-
tuur. De PvdA heeft zich ingezet om de schade beperkt te houden. Zo blijft 
Reuring als jaarlijks festival behouden, is Cultuurhuis Wherelant hernieuwd, 
bruist de Purmaryn en zijn er jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen 
in Purmerend.

Reuring in de stad

In 2012 werden de plannen bekend voor de bouw van een woontoren aan de 
Saturnusstraat. Op verzoek van bewoners zijn raadsleden ter plaatse gaan 
kijken en ook de PvdA vond dat de geplande flat Altair minder dicht bij de 
bestaande woningen moest komen. Samen met enkele andere partijen heeft 
de PvdA voor elkaar gekregen dat de plannen werden aangepast. 

Luisteren naar bewoners

Tot voor kort konden alleen mensen met een inkomen uit arbeid of uitkering 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen. Voor zelfstandigen be-
stond die mogelijkheid niet. De PvdA vond dat oneerlijk, omdat juist zelf-
standigen het heel moeilijk hebben in deze tijd. Op initiatief van de PvdA is 
dat veranderd.

Kwijtschelding belasting voor zelfstandigen

Meer veiligheid en minder overlast

Met steun van de PvdA is de afgelo-
pen vier jaar veel gebeurd op het 
gebied van veiligheid. Politie en ge-
meente werken beter samen met be-
woners door bijvoorbeeld Burgernet 
en het Ogen en Oren project in de 
Purmer Noord. Verder is het Team 
Buurttoezicht ingesteld. Dat heeft 
een goed effect op de veiligheid in de 
wijk. De overlast van jongeren 
rondom bijvoorbeeld het Makado 
winkelcentrum en het Gildeplein is 
fors verminderd. 
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Berent Daan, lijsttrekker:
De afgelopen vier jaar ben ik met de vrijwilligers en de raadsleden van de PvdA Purmerend regelmatig de wijken in 
gegaan om aan te bellen bij u als bewoner. Honderden gesprekken hebben we gevoerd. Over verkeersheuvels, speel-
plekken, onderhoud, noem maar op. Ook over grotere vraagstukken voor de stad gingen we met u in gesprek.

Maar er was telkens ÈÈN ding dat terugkwam: haast iedereen is tevreden over Purmerend. Natuurlijk kunnen er 
altijd dingen beter. Maar we wonen en leven heel goed samen in onze mooie stad. Wij dragen als lokale PvdA al lange 
tijd mede verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze stad en ikzelf ben nu acht jaar wethouder. We zijn er trots 
op dat we, in goede samenwerking met andere partijen, de stad stabiel en sociaal bestuurd hebben.

De PvdA heeft de wijsheid niet in pacht. We leren van de fouten die we maken. En we staan open voor kritiek en sug-
gesties van u als bewoners. Dus laat ons weten wat u belangrijk vindt. Wij gaan graag met u in gesprek!

Onze speerpunten:
1. Herkenbare zorg dichtbij
 Purmerenders die afhankelij k zijn van zorg kunnen vertrouwen op betrokken en kundige ondersteuning.
2. Een bruisende stad
 Het is fijn om in Purmerend te wonen. Een levendige binnenstad en evenementen als Reuring dragen 
 daaraan bij.
3. Een veilige en schone buurt
 Buurttoezicht, jongerenwerk, onderhoud en handhaving werken samen met bewoners aan een 
 prettige buurt.
4. Meer betaalbare woningen
 De wachttijden voor een woning in Purmerend zijn te lang. Er moeten meer sociale woningen worden 
 gebouwd en de doorstroming moet worden bevorderd.
5. Bestrijding van armoede
 Iedereen moet mee kunnen doen. Extra ondersteuning voor kinderen en goede schuldhulpverlening.

PvdA Purmerend: Lokaal of landelijk?
De PvdA Purmerend bepaalt zijn eigen koers en maakt zelfstandig keuzes. Als we in Purmerend tegen 
problemen aanlopen waarbij we hulp van het rijk nodig hebben dan hebben we het voordeel van een 
landelijke partij. We hebben immers rechtstreeks invloed in Den Haag. Zo kunnen we beter opkomen 
voor uw belang als Purmerender.                

filmpje: Bekijk het dubbelinterview met minister van onderwijs Jet Bussemaker en Berent Daan 
hierover op onze website www.pvdapurmerend.nl.

Bekijk op www.pvdapurmerend.nl onze               f ilmpjes:

De PvdA is thuis in uw wijk!
Vouw deze krant open voor een overzicht van onze speerpunten voor uw wijk.
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De PvdA gaat langs 

de deuren: hoe en waarom 

doen we dat?

Lokaal of landelijk? 

Dubbelinterview Berent Daan 

en minister Jet Bussemaker 

over onderwijs in Purmerend.

Wie zijn de Purmerenders die 

op de PvdA lijst staan en wat 

drijft ze? Maak kennis met de 

kandidaten. 



De PvdA Purmerend is actief in de 
lokale politiek met als drijfveer een 
ideaal: een stad waarin iedereen 
meedoet. Of je nou rijk bent of arm, 
ziek of gezond, jong of oud, we 
kunnen allemaal een bijdrage leve-
ren om op een prettige en waarde-
volle manier samen te leven. Daar 
hoort bij dat we naar elkaar luiste-
ren en naar elkaar omzien. Maar 
ook dat we elkaar aanspreken op de 
eigen verantwoordelijkheid. 
De PvdA Purmerend vindt dat de 
gemeente niet boven de Purmeren-
ders moet staan om te zeggen hoe 
we moeten samenleven, maar naast 
de Purmerenders om ze te onder-
steunen als dat nodig is.

Er zijn een aantal onderwerpen 
waar velen van u ons over hebben 
aangesproken:

Wonen
Er is veel vraag naar betaalbare 
huurwoningen in Purmerend. De 
wachttijden lopen op tot tien jaar. 
De PvdA wil bij grote nieuwbouw- 
projecten en stadsvernieuwing mi-
nimaal 30% sociale huurwoningen 
bouwen. Recent hebben andere par-
tijen in de raad voor de woning-
bouw in De Kop van West besloten 
hier geen geld voor beschikbaar te 
stellen. De PvdA geeft hier juist wel 
prioriteit aan.

 Bewonersinitiatief
Wanneer bewoners actief willen 
worden in hun eigen buurt moet de 
gemeente dat actief stimuleren en 
faciliteren. Vaak remmen gemeente-
lijke regels dergelijke initiatieven 
juist af of neemt de gemeente de lei-
ding. Dat werkt niet. De PvdA vindt 
dat er meer geld moet worden uit-
getrokken voor dit soort initiatie-
ven.
 
Verkeer
Op veel plekken wordt er te hard ge-
reden en is er ergernis over ver-
keerslichten en onveilige situaties. 
De PvdA wil meer ruimte voor fiet-
sers en voetgangers en minder ver-
keerslichten in de stad. Ook wil de 
PvdA de kwaliteit van het openbaar 
vervoer in stand houden en waar 
mogelijk de verbindingen binnen 
Purmerend verbeteren.

Zorg
Veel mensen in Purmerend zijn af-
hankelijk van ondersteuning in de 
huishouding, persoonlijke verzor-
ging, ouderen- en gehandicapten-
zorg of jeugdzorg. De PvdA wil dat 
er meer wordt geïnvesteerd in pre-
ventieve zorg, bijvoorbeeld voor de 
jeugd. Dat levert op de lange ter-
mijn veel op. 

Ook wil de PvdA dat zorg dichtbij en 

herkenbaar wordt georganiseerd. 
Dus ín de wijk, door een team dat 
de wijk én de bewoners kent. Zo kan 
het met minder regels en met 
minder geld. 

Werk
Wie kan werken moet ook werken. 
De PvdA wil dat iedereen die afhan-
kelijk is van een uitkering gestimu-
leerd wordt om mee te doen. Met 
hulp of extra ondersteuning als dat 
nodig is. Door stages, werkerva-
ringsplaatsen of vrijwilligerswerk 
blijven mensen actief, leren ze bij 
en vergroten ze hun kans op een 
baan. Dit werk mag niet ten koste 
gaan van reguliere banen. Het gaat 
dus altijd om aanvullende werk-
zaamheden die anders niet gedaan 
zouden worden.

Jeugd en jongeren
Door de nadruk te leggen op wat je 
wél kunt worden jongeren gemoti-
veerd om hun talent te ontwikkelen, 
ook als dat niet bij taal of rekenen 
ligt. Zij mogen hun kans op een 
goede opleiding en werk niet verlie-
zen. Samen met scholen moet de 
gemeente zorgen dat jongeren niet 
voortijdig uitvallen van school.
Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar 
moeten er meer activiteiten komen. 
Met sport, cultuur en ontmoeting 
op een wijze die hen aanspreekt 

voorkomen we overlast en bieden 
we ze een kans op ontwikkeling.

Armoede
Voor huishoudens met een laag in-
komen is het heel moeilijk om rond 
te komen. Daarom is de PvdA voor 
goede ondersteuning, zeker als het 
om de kinderen gaat. Kinderen 
moeten volwaardig mee kunnen 
doen aan sport, cultuur en educatie. 

Daar hoort voor schoolgaande kin-
deren ook een fiets of een computer 
bij. Daarom moet de inkomens-
norm van 120% voor de extra bij-
stand worden gehandhaafd en 
mogen de regelingen niet worden 
uitgekleed.

Kortom, kies op 19 maart PvdA voor 
een sociaal Purmerend waarin ie-
dereen mee kan doen!

PvdA

v.l.n.r.: Natalie Saaf, Thijs Kroese, Maaike van der Aar, Mark Zijlstra, Sanda van Dam,Berent Daan (lijsttrekker), Frank Alberts, Jeroen Adolfs, Hans Meijer

www.pvdapurmerend.nl
■  Actueel nieuws over 
 de lokale politiek
■  Standpunten
■  Uitgebreid 
 verkiezingsprogramma
■  Overzicht activiteiten
■  Volledige kandidatenlijst

Facebook.com/
pvdapurmerend
Volg onze activiteiten en reageer
Wij gaan graag met u in gesprek

Volg ons op Twitter
Lokale PvdAers:
@berentdaan
@frankalberts
@natalie220870
@hansmeijer10
@thijskroese

Youtube
Kanaal PvdAPurmerend
Filmpje: Canvassen
Filmpje: Kandidaten
Filmpje: Dubbelinterview 
minister Jet Bussemaker 
en Berent Daan

Kandidatenlijst
 1. Berent Daan (46)
 2. Frank Alberts (45)
 3. Natalie Saaf (43)
 4. Hans Meijer (53)
 5. Thijs Kroese (27)
 6. Sanda van Dam (29)
 7. Jeroen Adolfs (59)
 8. Maaike van der Aar (38)
 9. Mark Zijlstra (39)
 10. Netty Schrama (53)

Wie zijn zij? Waar worden zij gelukkig van? Waar maken zij zich zorgen over? 
Wat willen zij veranderen? Bekijk op www.pvdapurmerend.nl het            filmpje 
waarin de kandidaten zich voorstellen en deze vragen beantwoorden.

PvdA 
Online

Waar wordt u gelukkig van? 
Waar maakt u zich zorgen over? 
Dat zijn vragen die de PvdA Purmerend u stelt. 
Want wij willen ons inzetten om Purmerend beter te maken voor u, voor de Purmerenders. We gingen de afgelopen vier jaar langs de deuren 
in alle wijken om te horen wat u belangrijk vindt. En dat blijven we ook de komende jaren doen.

NEDERLAND
STERKER & SOCIALER
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