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BIJLAGE: met daarin een beeld van wat de Stadspartij zoal beoogt voor
de inwoners en de stad
In deze bijlage is een overzicht te lezen van een groot aantal punten die een
uitgebreider beeld gegeven van wat de Stadspartij zoal beoogt. Dit zonder de
pretentie te hebben dat het overzicht volledig is. Een dergelijk overzicht is
bovendien tijdsgebonden.
Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast
Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De
veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De gemeente, politie, justitie
en de brandweer hebben daarin een regiefunctie en hebben vanuit hun
takenpakket ook een faciliterende rol.
1.1 Veiligheidsbeleid
●
Overlastklachten moeten altijd serieus in behandeling worden genomen.
●
Het gebruik van Burgernet dient verder uitgebreid te worden, waardoor in
samenwerking met de politie de signaleringstaak en de betrokkenheid van
de inwoners wordt vergroot.
●
Gemeente, politie en horeca dienen gezamenlijk zorg te dragen voor een
veilig uitgaansgebied.
●
Voor een goed functionerend veiligheidsbeleid dienen politie, gemeente,
woningcorporaties, GGD en wijkcentra goed met elkaar samen te werken.
Daarbij worden bewoners zoveel mogelijk betrokken. De vrijwilligersinzet
van het project Ogen en Oren dient te worden versterkt.
●
De Nederlandse open en vrije samenleving dient beschermd te worden
tegen angst en verdeeldheid, bijvoorbeeld door radicalisering. Ook de
gemeente Purmerend heeft een rol in deze bescherming.
●
De Stadspartij wil een harde aanpak van (huiselijk) geweld. Dat geldt voor
geweld tegen kinderen, vrouwen en mannen, maar ook steeds meer voor
geweld tegen senioren. Van de Stadspartij mag de burgemeester ruim
gebruik maken van zijn bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld een
huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen.
1.2 Politie
●
Ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend dient er gezorgd te worden
voor voldoende politietoezicht, zowel in de uitgaansgebieden als in de
wijken.
●
Het is van belang dat politie en toezichthouders goed zichtbaar zijn in de
stad. Direct persoonlijk contact met bewoners is hierbij gewenst.
●
Het gebiedsgebonden politiewerk, waarbij bewoners per wijk
aandachtspunten en probleemgebieden aangeven waaraan de politie
prioriteit dient te geven, moet voortgezet worden.
●
De wijkagent in elke wijk, die zorgt voor rechtstreeks contact tussen
bewoners en politie, dient behouden te blijven.
●
Er dient strengere controle plaats te vinden op hardrijders, vooral op
plaatsen waar overlast en gevaarlijke situaties door bewoners
geconstateerd worden.
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1.3 Aanpak onveilige plekken
●
Er dient jaarlijks in alle wijken een buurtschouw plaats te vinden door
bewoners, wijkmanager en wijkagent.
●
Het veiligheidsgevoel in de stad moet jaarlijks gemeten worden. Indien
noodzakelijk dient zo snel mogelijk actie te worden ondernomen om het
veiligheidsgevoel te vergroten.
1.4 Aanpak jeugdoverlast
●
In de praktijk is gebleken dat het plaatsen van
jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) niet bijdraagt aan de vermindering
van jeugdoverlast. In plaats daarvan moet er verder voor gezorgd worden
dat de bestaande ontmoetingsplaatsen geen overlast meer opleveren voor
de omwonenden.
●
De Stadspartij vindt dat bij geconstateerde jeugdoverlast niet alleen naar
de bewoners geluisterd moet worden, maar dat ook de jongeren en de
locaties zelf opgezocht moeten worden om te kijken en te bespreken welke
mogelijkheden er zijn om de problemen gezamenlijk op te lossen.
●
Straathoekwerk, dat zorgt voor signalering, ondersteuning en
hulpverlening van jongeren op straat, moet minimaal op het huidige
niveau gehandhaafd blijven. Jongeren die in de problemen zitten en op
straat leven dienen op maat hulp te krijgen om hun leven weer positief op
de rails te krijgen. Daar zijn verschillende partijen bij nodig waarbij de
regie bij de gemeente ondergebracht moet worden. De uitvoering kan door
verschillende organisaties worden gedaan. Juist de verscheidenheid maakt
het mogelijk om het zo passend mogelijk aan te kunnen bieden.
●
Jongeren die overlast veroorzaken, hebben vaak sociale problemen. Door
vroege signalering en het nemen van preventieve maatregelen moet
voorkomen worden dat zij overlast veroorzaken of zelfs de criminaliteit in
gaan.
●
Zwaar overlastgevende jeugdgroepen en criminele jongeren dienen
keihard aangepakt te worden. Het beleid op dit punt dient te worden
gecontinueerd.
●
Bij overlast of criminaliteit door de jeugd moeten altijd de ouders
aangesproken worden. Bij het veroorzaken van schade door minderjarigen
dienen ook de ouders financieel aangesproken te blijven worden.
●
Jongeren onder de achttien jaar die een overtreding of licht misdrijf
begaan worden direct verwezen worden naar Bureau HALT (Het
ALTernatief).
●
Gevaarlijk rijgedrag van scooterrijders moet hard aangepakt worden.
●
Kinderspeelplaatsen in woonwijken mogen geen hangplek worden voor
oudere jeugd. Door het team buurtoezicht, tegenwoordig jeugdboa`s
genoemd, wordt dit beter aangepakt.
1.5 Aanpak vandalisme en asociaal gedrag
●
Tegen vernieling van en graffiti op openbare gebouwen wordt direct
handhavend opgetreden, waarbij met een lik-op-stukbeleid de vervuiler of
vernieler de schade moet vergoeden.
●
Er dienen meer gemeentelijke toezichthouders en opsporingsambtenaren
ingezet te worden om overlast in de openbare ruimte zoals graffiti,
vernieling en vervuiling aan te pakken.
●
De Stadspartij is vóór de toepassing van snelrecht bij de aanpak van
vandalisme.
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Er dient extra toezicht rond en tijdens de jaarwisseling te worden ingezet
om overlast en vernielingen te voorkomen.
Purmerend moet de strijd aangaan tegen de hufterigheid. Asociaal gedrag
van buren dient hard te worden aangepakt. Blijvende overlast zal
uiteindelijk bestraft moeten worden met huisuitzetting en een hoge boete.

1.6 Cameratoezicht
●
De politie moet camerabeelden live uit blijven kijken, zodat aanwezige
handhavers direct kunnen optreden.
●
Bij tijdelijke overlast in woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen
dienen vaker mobiele camera’s ingezet te worden.
●
Indien noodzakelijk moet het cameratoezicht in de uitgaansgebieden
uitgebreid worden.
1.7 Alcohol- en drugsbeleid
●
Drugsdealers op straat, in de horeca, tijdens evenementen en op
ontmoetingsplaatsen dienen keihard aangepakt te worden.
Coffeeshophouders moeten streng gecontroleerd worden op verkoop van
softdrugs aan minderjarigen.
●
Het aantal coffeeshops in Purmerend moet niet verder uitgebreid worden.
●
Door middel van goede voorlichting en begeleiding moet drugs- en
alcoholverslaving voorkomen worden.
●
De huidige aanpak van drugspanden en illegale hennepkwekerijen dient
voortgezet te worden.
●
Buitensporig alcoholgebruik onder jongeren moet worden teruggedrongen.
Verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar moet met kracht
worden aangepakt.
1.8 Rampenbestrijding
●
Tijdens rampen moeten bewoners goed op de hoogte gehouden worden
over wat er aan de hand is. De gemeentelijke website en de sociale media
spelen hierbij een belangrijke rol.
●
Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke ramp dienen regelmatig
oefeningen te worden gehouden waarbij vooral aandacht wordt gegeven
aan de communicatie.
●
Er dient regelmatig voorlichting gegeven te worden over de handelwijze bij
calamiteiten en rampen.
●
De ambulancedienst, die nu gevestigd is in De Koog, moet verplaatst
worden naar een plek langs de provinciale weg N244. Daardoor is de
ambulancepost centraler gelegen, waardoor de ambulance sneller ter
plaatse is.
●
De normen voor uitruktijden van de brandweer zijn op een goed niveau en
moeten zo blijven.
1.9 Gemeentelijke handhaving
●
Het aantal gemeentelijke handhavers in het openbaar gebied dient
uitgebreid te worden.
●
De gemeentelijke handhavers dienen bovendien een meer nadrukkelijke
rol te krijgen in de handhaving van overlast in de openbare ruimte.
●
Lang geparkeerde caravans, campers en aanhangwagens, maar ook fietsen autowrakken moeten sneller uit het straatbeeld verwijderd worden.
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De bevoegdheden van de handhavers dienen uitgebreid te worden ten
aanzien van het optreden tegen verkeersovertreders zoals te hard rijden
en zwaardere milieudelicten.
Er moeten regelmatig inspecties uitgevoerd worden op brandveiligheid en
gevaarlijke opslagen bij bedrijven, verenigingsgebouwen en
horecagelegenheden.
De geluidsnormen bij bouwwerkzaamheden dienen continu nauwlettend in
de gaten gehouden te worden.
Bij herhaalde overlast door bedrijven of ondernemers dient desnoods de
verleende vergunning ingetrokken te worden.
Uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden. De sociale recherche (zo
nodig uit te breiden) zal proactief moeten controleren of er daadwerkelijk
sprake is van uitkeringsfraude.

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij
de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten voor starters en
jongeren worden zoveel mogelijk weggewerkt. Zowel de woningen als de
woonomgeving moeten voldoen aan de eisen van deze tijd.
2.1 Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
●
Er moeten voldoende uitlaatplekken en losloopplaatsen van goede kwaliteit
voor honden zijn. Hondenuitlaatstroken moeten duidelijk met paaltjes
aangegeven worden. De opruimplicht voor hondenbezitters buiten deze
gebieden dient vaker gehandhaafd te worden. Werktijden van de
handhavers moeten worden afgestemd op de tijden van overtreding.
Hondenpoep op speelveldjes moet zo snel mogelijk verwijderd worden.
●
De hondenbelasting wordt volledig ingezet voor het hondenbeleid. Zonder
hondenbelasting zou iedereen betalen aan het onderhoud en aanpak van
de overlast zonder in het bezit te zijn van een hond.
●
Zwerfvuil, vooral rond (ondergrondse) afvalbakken zal door het regelmatig
schoonvegen van straten, door het strategisch plaatsen van afvalbakken
en door het aanpakken van de vervuiler worden teruggedrongen.
●
Meldingen van bewoners over gevaarlijke situaties in de openbare ruimte
zoals losse of verwijderde stoeptegels en defecte straatlantaarns moeten
binnen vijf werkdagen afgehandeld zijn.
●
Speelpleinen, speel- en fitnesstoestellen, skatebanen en/of voetbalveldjes
dienen in elke buurt naar behoefte aanwezig zijn en dienen schoon, heel
en veilig te zijn.
●
Straatmeubilair zoals bankjes en afvalbakken moeten veilig zijn en
regelmatig onderhouden worden.
●
Bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun buurt en moeten
zeggenschap krijgen over de speelplaatsen en het straatmeubilair in de
buurt.
●
Straatnaamborden moeten duidelijk zichtbaar en zo nodig verlicht zijn.
Ook als het donker is moeten straatnamen leesbaar blijven door
reflecterende borden en moet het duidelijk zijn in welke straat je bent. In
lange straten zal de bebording voldoende moeten worden herhaald.
●
Regenafvoerputten en riolen moeten regelmatig gereinigd worden om te
voorkomen dat straten, wegen en fietspaden blank staan bij regenval.
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2.2 Groen
●
Ondanks de grote druk om te bouwen om de wachtlijsten van
woningzoekenden te verkleinen, dient de omgeving klimaatproof te zijn en
zal de omgeving als zodanig zoveel mogelijk groen dienen te blijven, ook
voor de beleving van de wijk en stad. Groen geeft de mogelijkheid tot
ontmoeting, tot spelen en is gezond.
●
Het openbaar groen dient regelmatig onderhouden of vervangen te worden
door laag groeiend groen, vooral waar het groen voor belemmeringen gaat
zorgen zoals op voetpaden, speelpleinen, wegen en bij kruispunten. Bij
kinderspeelplaatsen dient gepast groen te zijn geplant.
Daar waar het mogelijk is worden bomen geplaatst om hittestress in de
bebouwde omgeving tegen te gaan.
Wijkmanagers en handhavers moeten hun verantwoordelijkheid nemen
voor de aanpak van het overhangend groen van particulieren in de wijk.
Het is onvermijdelijk dat er extra zal moeten worden geïnvesteerd om het
door de bezuinigingen opgelopen verval te herstellen.
●
Het is belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij het groenonderhoud.
Er moeten budgetten komen voor eigen, groene ideeën en initiatieven van
bewoners. Daarnaast dient de gemeente buurtbewoners de mogelijkheid
te bieden om, samen met een erkende of gediplomeerde hovenier, zelf de
aanleg en het onderhoud van het openbaar groen te verzorgen.
●
Onkruidbestrijding moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren,
waarbij bestrijdingsmiddelen vakkundig ingezet worden zonder dat zij
schadelijk zijn voor de omgeving.
2.3 Leefbaarheid buurten
●
Om de buurten leefbaarder te maken en om verloedering tegen te gaan zal
de gemeente efficiënter en effectiever de fysieke omgeving, zoals
bestrating, groen en verlichting, blijven onderhouden.
●
Voor wijken en straten die dreigen te verloederen moet zo snel mogelijk,
in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties, een plan van
aanpak worden opgesteld om te kijken hoe de verloedering kan worden
tegengegaan.
●
Bewoners worden betrokken bij het onderhoud van de wijk. De gemeente
zal bijvoorbeeld samen met bewoners een schoonmaakactie of snoeiactie
organiseren en faciliteren, dit kan worden afgesloten met een buurtfeest.
●
Bewoners hebben meer mogelijkheden om met eigen initiatieven de
leefbaarheid van de buurt te vergroten. De overheid doet waar mogelijk
een stap terug.
●
Door betere samenwerking met bewoners, woningcorporaties, gemeente,
politie en Team Buurttoezicht wordt de dreigende verloedering
tegengegaan.
2.4 Woningaanbod
●
Er dienen voldoende betaalbare woningen gebouwd te worden, die in de
eerste plaats bestemd zijn voor Purmerenders en daarna voor bewoners in
de regio Waterland.
●
Er moet gestreefd worden naar een goede balans tussen goedkope en
duurdere woningen. Per wijk dient goed te worden gekeken naar de
verhouding sociale huurwoningen en overige woningen.
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Als een sluitende grondexploitatie het toelaat, dient het aantal sociale
woningen 30% van de te bouwen woningen te zijn.
Er zal gekeken moeten worden naar het verschil in “inschrijfduur” en
“zoekduur”. De zoekduur, de periode dat mensen actief op woningen
reageren, is vaak veel korter dan de inschrijfduur.
Om de doorstroming te bevorderen, dienen er meer woningen in het
middensegment gebouwd te worden.
Voor Purmerendse senioren moeten voldoende geschikte woningen
beschikbaar zijn. Deze moeten zoveel mogelijk komen uit het beschikbare
woningaanbod. Het aanwezige aanbod van seniorenwoningen tegen
betaalbare huurprijzen dient in stand te worden gehouden.
Jongerenhuisvesting moet een hogere prioriteit krijgen. Er moet, in
samenwerking met marktpartijen als woningcorporaties en bedrijven,
gezocht worden naar goede mogelijkheden om meer betaalbare
jongerenwoningen van goede kwaliteit in Purmerend te verwezenlijken.
Het aantal Minder Valide (MiVa) woningen moet minimaal gelijk blijven.
Indien woningbouwcoöperaties besluiten een MiVa woning te verkopen,
dienen zij hiervoor direct elders in de stad een nieuwe MiVA woning te
bouwen of te creëren.

2.5 Stedelijke vernieuwing en monumenten
●
Hoogbouw in bestaande wijken kan alleen op plaatsen waar dat in goed
overleg met de buurt is gepland.
●
Monumentale gevels, panden en andere cultuurhistorische elementen,
vooral die in de binnenstad, moeten beschermd blijven.
Hoofdstuk 3: Economie
De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de
stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor
bedrijventerreinen. Purmerend zal aantrekkelijk moeten zijn en blijven voor
bedrijven om zich hier te gaan vestigen of uit te breiden. De gemeente
Purmerend zal zich blijven inspannen om, samen met het bedrijfsleven,
werkgelegenheid naar Purmerend te halen.
3.1 Bedrijven en bedrijventerreinen
●
Alle bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel per openbaar
vervoer, als met de fiets, te voet en per auto. Bedrijventerreinen moeten
een goede bewegwijzering hebben om onnodig zoekend verkeer te
voorkomen.
●
De parkeernorm voor bedrijven moet omhoog. Parkeren moet bij nieuwe
bedrijven bij voorkeur op het eigen terrein.
●
Op bedrijfsparkeerterreinen moet meer gehandhaafd worden op illegale
opslag, vervuiling en asociaal parkeergedrag.
●
Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op nietduurzame.
●
Bedrijven met onderlinge economische bindingen moeten zoveel mogelijk
bij elkaar geplaatst worden om distributiestromen zo efficiënt mogelijk te
houden. Dit voorkomt filevorming en zorgt voor tijdwinst en minder CO2uitstoot.
●
Onderzoek of leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden, bij
gebleken geschiktheid, in overleg met de eigenaar verbouwd kunnen
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worden tot starterswoningen, jongerenwoningen, ouderenhuisvesting,
hotel of bedrijfsverzamelgebouwen.
Met een goede en proactieve citymarketing moet Purmerend een gunstig
vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels creëren.
De gemeente moet ontwikkelingen bij bedrijven stimuleren, waarbij de
gemeente prioriteit moet geven aan de afhandeling van vergunningen. De
gemeente moet de dynamiek van bedrijven faciliteren.

3.2 Werkgelegenheid en inkomen
●
Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, moet worden begonnen met
voorlichting over de te volgen (vervolg) opleiding. Opleidingsinstituten
moeten nauw contact houden met het bedrijfsleven. Geef de jeugd
aanbevelingen voor het volgen van een opleiding waar de kans op het
vinden van een baan waarschijnlijk is.
●
Bedrijven moeten gestimuleerd worden om mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking in dienst te nemen. Hierbij moet worden gedacht
aan toegankelijkheid, laagdrempelige werkzaamheden en werk onder
begeleiding.
●
Team werk en Welzijn staat direct in contact met mensen met een
uitkering om er samen voor te zorgen dat zij uit de uitkering kunnen
geraken door arbeidsfit te geraken voor een vervolg traject naar een
reguliere baan.
●
Bijstandsgerechtigden moeten gestimuleerd worden om (vrijwilligers) werk
aan te nemen. Ook kunnen zij gedwongen worden iedere baan te
accepteren en zo nodig gekort worden op de uitkering.
●
De gemeentelijke organisatie dient haar uit te besteden taken zo veel
mogelijk toe te kennen aan Purmerendse of regionale ondernemers.
●
De Stadspartij is van mening dat werk de beste sociale en economische
zekerheid biedt. Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat de inwoners
in staat dienen te worden gesteld om zelfstandig in hun levensonderhoud
te kunnen voorzien. Daarom wordt fors ingezet op intensieve begeleiding,
strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing, een goede
fraudebestrijding en een boetebeleid. Dit zijn enkele instrumenten die de
lokale overheid ter beschikking staan om op deze doelstelling een
succesvol beleid te voeren.
3.3 Recreatie, evenementen en vrije tijd
●
Om meer banen te creëren, moet er meer ruimte komen voor bedrijven in
de vrijetijdssector.
●
Poppodium P3 moet, naast artiesten, meer inzetten op thema-avonden.
●
P3 moet elke vrijdag- en zaterdagavond activiteiten aanbieden (buiten de
voorstellingen van De Verbeelding). Dicht zijn op deze avonden mag niet
langer meer voorkomen. Daarnaast moet de zomerstop van P3 ingekort
worden.
●
De gemeente kan met Staatsbosbeheer onderzoeken hoe het Purmerbos
meer kan worden betrokken bij de stad door recreatieve activiteiten te
ontplooien, zoals touwklimmen, een paintballterrein of survivalroute, een
Geitenboerderij, midgetgolfbaan. Ook is een vaste horecavoorziening,
bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis in het Purmerbos, een optie.
●
Het jaarlijkse zomerfestival Reuring is een ongekend succes. Wel moet de
mogelijkheid worden onderzocht om Reuring nog zelfstandiger en
commerciëler te maken. Zonder gemeentelijke subsidie zal Reuring echter
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niet kunnen voortbestaan. Er moet naar gestreefd worden om de vrij
toegankelijke evenementen van Reuring gratis te houden.
Reuring en Cityslam moeten bovendien in heel Nederland gepromoot
worden, bijvoorbeeld via de media. Met gebruik hiervan kunnen ook
bezoekers van buiten Purmerend aangetrokken worden.
De kermis dient aantrekkelijker te worden gemaakt voor bezoekers van
binnen en buiten Purmerend d.m.v. het toevoegen van meer side events,
zoals muzikale en theatrale optredens.
Het jaarlijkse evenement ‘Purmerend wenst’ op nieuwjaarsdag moet
behouden en versterkt worden.
Onderzoek de mogelijkheden van het organiseren van een gemeentelijke
vuurwerkshow op de Koemarkt met oud & nieuw, gecombineerd met
avondvullend muzikaal programma. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van het podium welke reeds klaar staat voor het evenement ‘Purmerend
wenst’ op nieuwjaarsdag.

3.4 Toerisme
●
Om toeristen naar Purmerend te trekken, zouden er meer
overnachtingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Er moet actief
beleid worden gevoerd om hotelketens te overtuigen zich in Purmerend te
vestigen.
●
De gemeente moet particuliere initiatieven ondersteunen ter bevordering
van bed & breakfast-locaties in Purmerend.
●
Vanuit toeristisch oogpunt is het goed om, in samenwerking met de
Vereniging Historisch Purmerend, een informatiepaneel te plaatsen met
een beschrijving van de historische veemarkt met oud fotomateriaal.
●
Het evenementenbeleid moet zodanig georganiseerd worden dat grote
evenementen regelmatig kunnen terugkeren. Hiermee kan het toerisme
bevorderd worden.
3.5 Winkels, markten en horeca
●
De aantrekkelijkheid van winkelgebieden wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de bereikbaarheid. Ongeveer de helft van de bezoekers komt
met de auto. De wijkwinkelcentra en vooral de binnenstad moeten goed
bereikbaar blijven, zowel met de fiets, het openbaar vervoer, te voet als
met de auto.
●
Bij nieuw te bouwen publiek toegankelijke voorzieningen, bijvoorbeeld bij
een busstation, moet de gemeente erop toezien dat wordt gezorgd voor
een publiek toegankelijk toilet dat tevens toegankelijk is voor
gehandicapten.
●
Om de leegstand in Purmerend tegen te gaan heeft de gemeente de Retail
agenda ondertekend waardoor samen met vastgoed eigenaren wordt
gekeken hoe het beste de ondernemers weer de kans krijgen om te
kunnen ondernemen. De Stadspartij vind dat belangrijk voor de totale
uitstraling van de Stad.
●
Er moeten meer zondagse themamarkten en jaarmarkten op de Koemarkt
komen met uitloop naar de omliggende straten.
●
Markten moeten bij voorkeur de doorgaande wegen niet belemmeren. De
Koemarkt is het centrale marktplein en moet daarom optimaal benut
worden. Ook de horeca kan hiervan profiteren.
●
Markten moeten uitsluitend worden ingericht met verkoopkramen. Auto’s,
die worden gebruikt voor het opslaan van voorraden, moeten worden
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verboden in het marktgebied. Voor het parkeren van auto’s van
marktkooplieden moet de gemeente een parkeergelegenheid aanwijzen.
Er moet extra handhaving komen om rondslingerende winkelwagentjes
tegen te gaan.
In samenwerking met de regio en met de horecaondernemers moeten de
uitgaanstijden in de horeca vervroegd worden, zodat het eerder op de
avond gezellig wordt. Hierdoor zal het thuis of op straat indrinken door
jongeren sterk teruggedrongen worden en zal de jeugd eerder op de
avond weer thuis zijn. Bovendien is in gemeenten als Hoorn en
Heerhugowaard gebleken dat de horeca meer omzet maakt als het
uitgaansleven eerder op de avond begint en eindigt.
Samen met horecaondernemers van de Koemarkt moet het mogelijk zijn
om het plein met terrassen nog aantrekkelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld
door het verbeteren van mogelijkheid tot het exploiteren van
winterterrassen.

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid
De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend
zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de
kwaliteit van leven op een goed peil blijft staan.
●
●

●
●
●

●
●

●
●

De gemeente dient bij het vaststellen van al het gemeentelijk beleid oog te
hebben voor kwetsbare groepen senioren, zoals senioren met een zware
zorgbehoefte en oudere migranten.
Voor werkenden vanaf 45 jaar die hun baan verliezen, moet goede
begeleiding worden gegeven bij het zoeken naar werk. Deze begeleiding
moet bestaan uit scholing, stageplaatsen en sollicitatietrainingen. Ook
dient de gemeente de contacten onder de lokale ondernemers te
gebruiken om de beschikbare werkgelegenheid evenredig te verdelen.
senioren moeten daarmee weer een kans krijgen op werk.
Werkgelegenheid voor senioren dient behouden te blijven, waardoor
ervaring behouden blijft en senioren beschikbaar blijven voor opleiding van
jongeren.
Als de kans op werk voor senioren uitzichtloos is of wordt, moet er in
onderling overleg worden gekeken naar andere mogelijkheden. Gedacht
moet worden aan vrijwilligerswerk en wijk- en buurtwerkzaamheden.
Het is belangrijk dat senioren niet in een sociaal isolement komen. Om
eenzaamheid te bestrijden, zou de mogelijkheid gecreëerd moeten worden
het openbaar vervoer in de daluren en in het weekend in Purmerend voor
65-plussers met een laag inkomen gratis te laten zijn.
Om senioren de gelegenheid te geven hun sociale contacten te kunnen
onderhouden, moeten er in de avonduren mogelijkheden zijn voor
seniorenvervoer.
Woningen waar senioren zijn gehuisvest, moeten - indien noodzakelijk worden aangepast. Hierdoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven
wonen. Deze aangepaste woningen dienen beschikbaar te blijven voor
deze doelgroep.
Bij de bouw van seniorencomplexen dient rekening te worden gehouden
met de grootte van de lift. Er moet een brancard in kunnen passen.
In iedere wijk van Purmerend dienen Sociale Wijkteams ingezet te worden.
In ieder team moet een seniorenadviseur opgenomen worden.
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Er moet een één-loketfunctie komen waar senioren met al hun problemen
en klachten terecht kunnen en waar de juiste oplossingen voor hun
problemen worden aangedragen.
De (brand)veiligheid en toegankelijkheid van verzorgingstehuizen moet
regelmatig gecontroleerd worden. Toegankelijkheid en (brand)veiligheid
moeten gewaardeerd worden met een keurmerk.
De in Purmerend aanwezige woningen voor senioren en de huidige
seniorencomplexen dienen te worden behouden. Hierdoor zal langer
zelfstandig wonen van senioren worden bereikt.
In iedere wijk dienen minimaal één, maar bij voorkeur meerdere locaties
aanwezig te zijn waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. De toegang van
deze wijklocaties moet laagdrempelig zijn. Indien er sprake is van een
bijdrage voor deelname aan een activiteit, moet de bijdrage geen
belemmering vormen voor mensen met een minimuminkomen.
Voor senioren dienen er voldoende recreatie- en sportmogelijkheden te
zijn in Purmerend. Deze moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.
Mantelzorgverleners moeten zo nodig extra kilometers toegewezen krijgen
voor toegang tot het aangepast openbaar vervoer. Vervoersproblematiek
mag geen belemmering zijn voor het verlenen van mantelzorg.
De ziekte Alzheimer is een groeiende problematiek. Ook wordt dit bij
steeds jongere mensen geconstateerd. Er moet door de gemeente
onderzoek plaatsvinden om in beeld te krijgen wat voor zorg er kan
worden ingezet om de problemen bij huishoudens waar dit toeslaat te
verlichten. Ook dient bij onderzoek te worden meegenomen wat de
financiële gevolgen zijn voor deze huishoudens en hoe we daarin hulp
kunnen bieden.

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg
Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar
waar men zelf de zorg kan organiseren, zal de gemeente minimaal faciliteren.
Daar waar zorg nodig is, komt juist extra ondersteuning. De basisvoorzieningen
dienen te blijven bestaan. Er mogen geen mensen uitgesloten zijn van zorg.
5.1 Onderwijs en kinderopvang
●
De bibliotheek aan de Waterlandlaan, die dient ter educatie en als
ontmoetingsplek, moet in zijn huidige vorm behouden blijven.
●
Er moet rekening worden gehouden met multifunctioneel gebruik van
scholen, afgestemd op de inrichting en behoefte van de wijk. Hierdoor is
het mogelijk om van bestaande scholen een brede school te maken,
waarbij meer rekening wordt gehouden met externe partners en behoefte
van activiteiten vanuit de wijk. Het schoolgebouw krijgt zo een sociale
wijkfunctie.
●
Scholen hebben een belangrijke functie als het gaat om sporten en
cultuurbeleving. De gemeente dient samenwerking te bevorderen tussen
scholen en sportverenigingen, sportstichting Spurd en lokale
cultuurinstellingen om schoolgaande kinderen te interesseren voor sport
en cultuur.
●
Ieder kind verlaat het basisonderwijs in het bezit van een zwemdiploma.
●
De gemeente moet een regierol hebben om onderwijsachterstanden zo
snel mogelijk terug te dringen.
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Schooluitval moet voorkomen worden door meer te investeren in sport,
gezinscoaches en huiswerkbegeleiding door kleinschalige organisaties.
Vanuit het basisonderwijs moet een goede basis worden gevormd om door
te stromen naar het voortgezet onderwijs. Er mag geen taalachterstand
zijn.
De gemeente moet meer aandacht gaan geven aan verkeerslessen op de
basisschool.
Purmerend moet kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en
overblijfvoorzieningen in elke wijk blijven faciliteren. Deze moeten
bovendien kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar blijven.
De Stadspartij vindt voorschoolse educatie zeer belangrijk. De laatste tijd
daalt de behoefte aan kinderdagverblijven, maar stijgt de behoefte aan
peuterspeelzalen. Daarom moeten er, vooral in wijken met veel jonge
gezinnen, voldoende peuterspeelzalen aanwezig zijn.
Binnen Purmerend moet een keuzemogelijkheid blijven tussen
verschillende scholen en stromingen. De identiteit van de verschillende
scholen mag niet verloren gaan.
De samenwerking tussen voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs moet de
aandacht blijven houden. Het voortgezet onderwijs dient te werken aan
een goede doorstroming naar het mbo-onderwijs waarbij stageplaatsen
een belangrijke functie hebben.
Het scholenconvenant, waarbij onderwijs, politie, justitie en gemeente
gezamenlijk zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving, zal met
duidelijke regie vanuit de gemeente worden uitgevoerd.

5.2 Welzijn
●
Iedere wijk dient een ontmoetingsruimte voor ouderen te hebben als daar
behoefte toe ontstaat.
●
Een goed welzijnsbeleid valt of staat met betrokken vrijwilligers, waarvoor
een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk is.
●
Mantelzorg is niet meer weg te denken in de huidige maatschappelijke
ontwikkeling. De gemeente zal zo breed mogelijk moeten zorgen voor
ondersteuning van mantelzorgers. Daarbij dient er ook meer aandacht te
komen voor jeugdige mantelzorgers.
5.3
●
●

●
●

Maatschappelijke ondersteuning en gehandicaptenzorg
Alle openbare gebouwen in de stad dienen voor iedereen toegankelijk te
zijn, dus ook voor gehandicapten en slechtzienden. Ook winkels en andere
particuliere gebouwen dienen zo drempelvrij mogelijk te zijn.
Indien een beroep wordt gedaan op zorg volgens de Wmo, moet eerst
worden gekeken of er oplossingen in de eigen omgeving zijn. Indien er
geen oplossingen zijn in de eigen omgeving, zal een gepaste oplossing
vanuit de gemeente worden geboden.
De door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen dienen zo veel
mogelijk te worden besteed aan de zorg voor de daarvoor in aanmerking
komende cliënten.
Er moet meer maatwerk worden geleverd in de wijken en de directe
omgeving van de inwoners. Preventie is hierin belangrijk. Eenzaamheid
groeit nog steeds. Wijkteams moeten zichtbaar en bekend zijn bij de
inwoners. Het faciliteren van activiteiten door de inwoners zelf dient te
worden gestimuleerd.
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Mensen met een functiebeperking die geen gebruik kunnen maken van het
reguliere openbaar vervoer, moeten aanspraak kunnen blijven maken op
aanvullend openbaar vervoer, waarbij het huidige beleid in stand
gehouden blijft. Een eigen bijdrage naar draagkracht is hierbij
aanvaardbaar.

5.4 Jongerenwerk
●
Vooral voor jongeren van 16 en 17 jaar wordt op het gebied van
vrijetijdsbesteding weinig aangeboden in Purmerend. De gemeente hoeft
niet voor de jongeren te bedenken wat er allemaal gedaan kan worden. De
jongeren kunnen de activiteiten zelf organiseren waarbij de gemeente
faciliterend kan optreden.
●
Talentontwikkeling in muziek, kunst en cultuur kan optimaal tot uiting
gebracht worden in P3. Daarbij is het van groot belang dat jongerencentra
zoals Columbuzz in Weidevenne, Com-Ic in Purmer-Noord en de Duiventil
blijven voortbestaan.
●
Het jaarlijkse luilakfeest in het Leeghwaterpark is een begrip in Purmerend
en zorgt voor een flinke afname van het aantal overlastklachten en
vernielingen in de wijk. Het feest moet op commerciële basis behouden
blijven, waarbij de organisatie steeds zelfstandiger wordt en de
gemeentelijke financiële ondersteuning in samenspraak met de organisatie
wordt vastgesteld. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat men telkens op
hetzelfde bedrag kan rekenen.
5.5 Jeugdbeleid en opvoedondersteuning
●
Het huidige beleid met betrekking tot de hulpverleningstrajecten voor
jongeren dient voortgezet te worden. Wel is het van belang om
voortdurend te monitoren of de ingezette trajecten voldoen aan de
kwaliteit en het te verwachten resultaat. De in te zetten trajecten dienen
er in hoofdzaak op gericht te zijn om jongeren weer zelfstandig te laten
functioneren.
●
Voor jongeren die acuut hulp nodig hebben moet direct een
hulpverleningstraject op gang komen. Wachtlijsten en een woud aan
regelgeving, hulpverleners en hulpinstanties moeten in deze eerstelijns
hulpverlening niet worden getolereerd. Zo nodig moet er direct
gespecialiseerde hulpverlening worden ingezet onder regie van de
gezinscoördinator.
●
Aan jongeren die niet passen in de thuissituatie zal een alternatief
geboden moeten worden. Dit moet bestaan uit een traject van wonen,
werken en leren. Door deze combinatie op maat aan de jongere aan te
bieden wordt de slagingskans vergroot. Jongeren die dreigen definitief
buiten de maatschappij te vallen wordt zo een perspectief voor de
toekomst.
●
Bij huisvesting van jongeren die niet thuis kunnen wonen, moet er goede
en professionele begeleiding zijn. De situatie van deze jongeren moet
veilig zijn en het belang van de jongere moet centraal staan.
●
De gemeente Purmerend moet het initiatief nemen om te komen tot een
crisisopvang voor jongeren met een huiselijk probleem.
●
De jeugd is zeer kwetsbaar, hier moet goede zorg voor zijn. We moeten
hierin over onze grenzen heen durven kijken. Dit speelt ook bij jongeren
die opgenomen zijn geweest in een andere regio en daar ingeschreven
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hebben gestaan en terug willen, maar ook binnen de pleegzorg en dan
vooral als het om het vrijwillige kader gaat.
Pleegouders wiens kind uit een andere gemeente komt en op vrijwillige
basis in het traject terecht zijn gekomen moeten het recht hebben op
dezelfde vergoedingen en mogelijkheden als pleegouders die te maken
hebben met een Onder Toezicht Stelling of een gerechtelijke uitspraak.
Als het gaat om onze jeugd dienen bij hen in de buurt veilige en gezellige
plekken te zijn zoals Tiener Kindercentrum Riekstraat. Dit om snel
problemen te kunnen signaleren die spelen waar school en Jeugd en Gezin
geen zicht op hebben.
Er dient een opvang voor zwerfjongeren verwezenlijkt te worden. Dit kan
zowel in als buiten Purmerend.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.
Als deze opvoeding te kort schiet, krijgen ouders ondersteuning in de
opvoeding. Deze ondersteuning kan ook worden verzorgd door
gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties. In hardnekkige gevallen kan
goede opvoeding worden gerealiseerd door middel van sancties.
Ook op het gebied van internet en sociale media moeten ouders goed
kunnen overzien wat hun kind doet. Het onderwijs moet de ouders
desgewenst hulp aanbieden.
De gemeente dient het initiatief te nemen in het terugdringen van
alcoholgebruik onder jongeren in Purmerend, bijvoorbeeld door betere
voorlichting op scholen en door strengere controles in samenwerking met
de horeca, supermarkten en sportverenigingen. Er dient handhaving te zijn
op alcoholgebruik door minderjarigen in de openbare ruimte en op
plaatsen waar de APV dit verbiedt.
Jongeren moeten meer gestimuleerd worden om als vrijwilliger mee te
doen, bijvoorbeeld door middel van maatschappelijke stages. Hiermee
wordt een brede kennis ontwikkeld en wordt interesse gewekt voor een
toekomstige baan.
Jongeren moeten betrokken blijven bij het opstellen van jeugdbeleid en bij
zaken waar zij belang bij hebben, zoals het gebruik van de openbare
ruimte.
Jeugddebatten zijn een goede manier om jongerenparticipatie te
bevorderen. Daarom moeten ze in stand gehouden worden.
Activiteiten voor de jeugd dienen zoveel mogelijk in samenwerking met
sportverenigingen en het onderwijs georganiseerd te worden.
Sportstichting Spurd en CLUP Welzijnswerk moeten hierin een actieve rol
spelen.

5.6 Minimabeleid
●
Het gemeentelijke minimabeleid moet niet in de eerste plaats gericht zijn
op inkomensondersteuning, maar op het kunnen blijven deelnemen aan de
Purmerendse samenleving. Kinderen van gezinnen met een
minimuminkomen moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan
sport. Voor hun ontwikkeling is het tevens van belang dat zij kunnen
deelnemen aan kunst en cultuur.
●
Dat een Voedselbank nodig is in Purmerend betreurt de Stadspartij ten
zeerste. Helaas is het een onmisbaar vangnet geworden. Wel vindt de
Stadspartij het belangrijk dat de Voedselbank niet alleen voedsel
verstrekt, maar ook blijft samenwerken met instellingen die voorlichting en
adviezen geven over omgaan met geld e.d.
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De schuldhulpverlening is door de gemeentelijke organisatie Activa goed
geregeld in Purmerend. Het is van belang dat deze in stand gehouden
wordt. Vroegsignalering van betalingsproblemen is een belangrijk middel
om de problemen voor zowel de cliënt als de maatschappij te beperken.
Samenwerking met diverse organisaties is hierin van groot belang.
Om de schuldhulpverlening betaalbaar te houden, dient de samenwerking
met maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, zoals Caritas, Humanitas
en Gilde, te worden voortgezet.
Om in deze maatschappij een goede opleiding te kunnen volgen, is het
hebben van een aansluiting op internet van wezenlijk belang. Gezinnen
met een minimuminkomen moeten hierin ondersteuning krijgen.
Er dient een één-loketfunctie te komen voor mensen die in grote financiële
nood zitten of dreigen te komen.

5.7 Multiculturele samenleving, integratie en diversiteit
●
De gemeente dient een actief beleid te voeren tegen het uitsluiten en
discrimineren van groepen mensen of individuen. Bijvoorbeeld door het
stimuleren van fair play in de sportclubs en een non-discriminatoir
deurbeleid in de horeca.
●
Met het toekennen van de Roze Loper aan zorgcentra De Tien Gemeenten
en De Rusthoeve is een eerste stap gezet in de homo-emancipatie bij
senioren. Deze emancipatie moet verder worden uitgebreid in Purmerend.
●
Om deel te nemen aan de Purmerendse samenleving is het beheersen van
de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde. CLUP Welzijnswerk en
vrijwilligersorganisatie Gilde zijn hierin belangrijke spelers.
●
De gemeente dient inburgering van nieuwe Nederlanders in Purmerend te
stimuleren.
●
De Stadspartij is voor vrijheid van godsdienst. Bij de bouw van
godsdienstgebouwen moet, net als bij andere gebouwen, rekening
gehouden worden met de inpasbaarheid in de omgeving.
5.8 Kunst en cultuur
●
Kunst en cultuur moeten niet alleen maar voor een kleine doelgroep
beschikbaar zijn. Daar waar de gemeente investeert, dienen kunst en
cultuur gericht zijn op alle Purmerenders.
●
Het huidige cultuuraanbod dient behouden te blijven en waar mogelijk
versterkt door meer samenwerking tussen organisaties.
●
Het Purmerends Museum is bezig om te vernieuwen en een grotere
betekenis te hebben voor de stad. Zij zal binnen stadspromotie een
belangrijke functie dienen te krijgen om te laten zien wat Purmerend
historisch te bieden heeft.
●
De Kaasmarkt zal het culturele hart van Purmerend gaan worden.
●
Theater De Purmaryn blijft in de binnenstad gevestigd. Tegelijkertijd dient
in de programmering van De Purmaryn geïnvesteerd te worden om een
mooi aantrekkelijk programma te blijven bieden.
●
Cultuurhuis Wherelant voorziet in een behoefte van veel Purmerendse
inwoners. Ook cultuuronderwijs aan scholieren van het primair- en
middelbaar onderwijs wordt door Wherelant verzorgd. De Stadspartij is
tevreden met de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Van
IJsendijkstraat. De Stadspartij vindt dat Wherelant bestaansrecht heeft en
dus ondersteund moet blijven door de gemeente.
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Theater De Verbeelding moet gebruik kunnen blijven maken van de
theaterzaal bij Pop- en cultuurpodium P3. De Verbeelding moet
ondersteuning krijgen om lokaal talent een podium te bieden. Daarnaast
moet zij de kans krijgen om projecten te ontwikkelingen in het kader van
eenzaamheid, waarbij het voor o.a. minima en senioren mogelijk wordt
een voorstelling gratis bij te wonen.
Het amfitheater in het Leeghwaterpark dient te worden behouden.
Daarnaast moet deze worden opgeknapt. Diverse (culturele) organisaties
en bewoners moeten de handen ineen kunnen slaan en samen een
stichting oprichten van waaruit het openluchttheater beheerd word.
Tevens kan de stichting hier dan diverse activiteiten organiseren, zodat er
goed gebruik van de locatie wordt gemaakt.

Hoofdstuk 6: Sport
De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als
buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Purmerend
dient de kweekvijver te zijn van sporttalenten. Topsport zal zich meer kunnen
gaan ontwikkelen vanuit de breedtesport. Purmerend moet de komende jaren
uitgroeien tot een echte sportstad.
Purmerend mag trots zijn op rond de 20 topsporters in verschillende sporten. De
gemeente zoekt meer de samenwerking met de topsporters om meer
mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van jongeren en ouderen tot het
bedrijven van een sport. Denk hierbij aan het invullen van een stage en
werkplekken bij Spurd en het onderwijs.
Om de topsporter beter te laten ontwikkelen en na een blessure sneller en beter
te laten herstellen moet het mogelijk zijn om naar keuze van een sportfaciliteit in
Purmerend gebruik te maken. Denk aan een pas voor het zwembad en het
inkopen van ondersteunende trainingsapparatuur waar ook breedtesporters
gebruik van kunnen maken.
●

●

●
●
●

Alle vrijwilligers in onze gemeente zijn van maatschappelijk belang en
moeten gekoesterd worden. De gemeente kan daarbij ondersteuning
bieden, bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, goede trainingen en
opleidingsmogelijkheden, evenals verzekeringen en
onkostenvergoedingen. De vrijwilliger is bovendien van onmisbare waarde
voor een vereniging of stichting. Het is daarom belangrijk dat de
vrijwilliger betrokken wordt bij het beleid van de vereniging of stichting en
eigen verantwoordelijkheden krijgt in zijn werk.
Er dient een door sportstichting Spurd te beheren fysiek vrijwilligerspunt
voor de sport ingesteld te worden dat tevens dient voor het handhaven
van de regeling maatschappelijke stages als toekomstige vrijwilligers voor
de sport.
De gemeente dient het aanbod te bevorderen van cursussen en
kadertrainingen, zoals EHBO, omgaan met alcoholgebruik en met agressie
en geweld voor bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen.
Het aantal Purmerenders dat aan sport doet, zowel georganiseerd als
ongeorganiseerd, dient vergroot te worden.
Het aantal uren sportontwikkeling in het basisonderwijs moet in
samenwerking met sportverenigingen en onder leiding van goede
sportvakleerkrachten, verder uitgebreid worden. Hierdoor maken kinderen
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al op zeer jonge leeftijd kennis met verschillende onderdelen van sport. Dit
bevordert het ontdekken van talent op zeer jonge leeftijd. Ook heeft sport
een positief resultaat om het leervermogen en de ontwikkeling van het
zelfvertrouwen te bevorderen.
Sport als naschoolse activiteit dient, mede door de inzet van
buurtsportcoaches, vakleerkrachten en sportverenigingen, gestimuleerd te
worden.
Er moet meer geïnvesteerd worden in de breedtesport, zodat sport voor
iedereen toegankelijk wordt. Vanuit de breedtesport ontstaat
talentontwikkeling met doorgroeimogelijkheden naar topsport.
Ook voor minimagezinnen en gezinnen met een tijdelijke smalle beurs
moeten mogelijkheden blijven om te sporten in Purmerend, bijvoorbeeld
door deelname aan het Jeugdsportfonds.
De mogelijkheden voor senioren om te gaan sporten, moeten uitgebreid
worden, zowel vanwege het lichamelijke als het sociale aspect en om de
ziektekosten en de kosten voor maatschappelijke ondersteuning te
reduceren. De gemeente dient te investeren in beweegtuinen en in diverse
loop- en beweegroutes.
De gehandicaptensport dient goed ondersteund te worden en het aanbod
uitgebreid. Ook moet ervoor gezorgd worden dat het vervoer van en naar
de sportactiviteit goed geregeld is.
Sportverenigingen moeten worden vrijgesteld van gemeentelijke
belastingen, zodat de kosten voor een vereniging en daarmee de
contributies omlaag kunnen.
Elke vereniging moet in staat worden gesteld een goed sponsor- en
reclamebeleid te ontwikkelen, waarbij het Sportfonds als leidraad geldt en
waarbij de inkomsten ten goede komen aan het verbeteren van de sport.
Gemeentelijke regelgeving rond reclame-uitingen moet worden
versoepeld.
De rol van de Purmerendse Sportraad moet versterkt worden, om
samenwerking tussen de gemeente, sportstichting Spurd en de
sportverenigingen te verbeteren.
Sportstichting Spurd moet particuliere initiatieven ondersteunen om sport
en sportevenementen te kunnen organiseren. Sportevenementen op
openbare plekken, zoals het Leeghwaterpark en de Koemarkt dienen door
de gemeente ondersteund te worden.
De nieuwe sporthal moet zo breed mogelijke sportevenementen
organiseren. Er ligt een taak voor sportstichting Spurd om
sportevenementen, die voorheen niet te organiseren waren in verband met
de huidige ontoereikende accommodaties, naar Purmerend te halen.
Naast sportevenementen leent de nieuwe sporthal zich uitstekend voor het
organiseren van andere activiteiten dan sportevenementen. Te denken valt
hierbij aan rommelmarkten, braderieën, beurzen, tentoonstellingen en
congressen. De hal is dan functioneler in gebruik en genereert zo de
benodigde inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze
activiteiten dienen wel te passen binnen de sportagenda.
De door de gemeente vastgestelde Sportnota dient actueel te worden
gehouden en uitvoerbaar te blijven.
Alle sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn met in de avond
veilige en verlichte fiets- en voetpaden.
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Sportvelden dienen weliswaar energiezuinig, maar vooral goed verlicht te
zijn, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn. De gemeente dient
duurzaam energieverbruik bij clubaccommodaties te stimuleren.
De kwaliteit van het Leeghwaterbad dient op peil te worden houden. De
recreatiewaarde van het bad dient verbeterd te worden met een betere
aansluiting op actuele wensen en behoeften van de Purmerender. Het
Leeghwaterbad dient tevens aangepast te worden voor mensen met
lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, door het aanleggen van een
therapeutisch bad.
Er moeten meer kunstgrasvelden komen die door de gemeente aangelegd
en gefinancierd worden. Sportverenigingen betalen maximaal 10% van de
toplaag van het kunstgrasveld zelf.
Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk gemaakt worden voor
rolstoelers, mensen met een scootmobiel, slechtzienden en blinden.
De gemeentegarantie voor de (ver)bouw van clubaccommodaties van
sportverenigingen dient gehandhaafd te blijven.
Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, dient voor nieuwe
buitensportaccommodaties op de beoogde locatie(s) snel te worden
gestart met de noodzakelijke, vaak langdurige procedure(s).
Er dient ingezet te worden op het innoveren van sportaccommodaties,
afgestemd op de meest actuele vraag en ontwikkelingen.
Ook kleinere sporten, zoals American Football, dienen een kans te krijgen
om zich binnen Purmerend te ontwikkelen en moeten geholpen worden bij
het vinden van een passende accommodatie.

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën
Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten
naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer de samenwerking aan te
gaan met de verschillende partijen om tot weloverwogen beslissingen te komen.
Door een goede samenwerking is het mogelijk meer voor elkaar te krijgen met
minder geld. De financiën moeten op orde zijn, waarbij de mogelijke risico’s
gedekt zijn.
7.1 Algemeen bestuur
●
Bestuurders en functionarissen die slecht gepresteerd hebben, mogen niet
vertrekken met buitenproportionele bonussen.
●
Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke onderzoeken. Het
is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren.
●
Er moet kritisch gekeken blijven worden naar de inhuur van adviesbureaus
en interim-managers. Vaak zit er in de ambtelijke organisatie genoeg
kennis om dit zelf op te pakken.
●
Gemeentebestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de gestelde
integriteitseisen. Declaraties van bestuurders dienen jaarlijks openbaar
gemaakt te worden om te kunnen controleren of zij integer handelen.
●
Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies moeten
in het openbaar plaatsvinden. Hiermee wordt achterkamertjespolitiek
vermeden. Vergaderingen mogen alleen achter gesloten deuren
plaatsvinden als hiervoor een duidelijk gemeentelijk of privacybelang
bestaat.
●
Bij bestuurlijke besluitvorming moet het voortraject democratisch en
voldoende transparant zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets
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door de strot geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit bewust informatie
onthouden worden of te laat geïnformeerd worden door het college van
B&W.
7.2 Belastingen, financiën
●
Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en
uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Prestigeprojecten moeten niet langer
meer door de gemeente gefinancierd te worden.
●
Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden
dat bij grote projecten de budgetten fors worden overschreden.
●
Met lokale lastenverhogingen moet met uiterste terughoudendheid worden
omgegaan. Op leges, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en het uitgeven
van een identiteitskaart of rijbewijs mag de gemeente geen winst maken.
Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet op het huidige niveau blijven.
Verhoging hiervan mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage.
●
Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut
zijn voor de Purmerendse samenleving en aan activiteiten die anders niet
van de grond komen of zelfs verdwijnen. Initiatieven met een eigenbelang,
prestigeprojecten en activiteiten voor of van mensen of organisaties die
het zelf kunnen betalen, dienen geen subsidie meer te ontvangen.
Bovendien zijn wij voorstander van het subsidiëren van activiteiten en niet
van functies.
●
De opbrengsten van hondenbelasting moeten volledig ten goede komen
aan het hondenbeleid, zoals het onderhoud van hondenuitlaatplekken,
handhaving en het schoonhouden van de openbare ruimte. Indien dit niet
gebeurt, moet de hondenbelasting afgeschaft worden.
●
Als de markt op reclame-uitingen aantrekt moet de gemeente direct
initiatieven ontplooien om hiervan de voordelen zien te benutten.
●
Voor de minima dient gemeentelijke financiële ondersteuning te blijven
bestaan. Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund.
Kinderen uit deze gezinnen moeten kunnen blijven deelnemen aan sport,
cultuur en onderwijs.
●
Door het Rijk verstrekte middelen voor de drie transities in het sociale
domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). moeten volledig aan
deze domeinen worden besteed.
●
De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die
Purmerend kan lopen.
7.3 Regionale samenwerking
●
Om kosten te besparen kan het op ambtelijk niveau samenwerken met
andere gemeenten uitgebreid worden. Voor de gemeente Purmerend kan
het aantrekkelijk zijn om diensten te verhuren, omdat het personeel dan
efficiënter kan worden ingezet.
●
In samenwerking met de regiogemeenten moeten goede afspraken worden
gemaakt om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het
toerisme te bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te
verbeteren.
●
Een fusie van de gemeente Purmerend met een andere gemeente dient
niet ten koste en/of laste te gaan van de inwoners van Purmerend.
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Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid
Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard
rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De doorstroming van verkeer om
Purmerend binnen te komen en uit te gaan zal verbeterd moeten worden. Dit
geldt ook voor de verbindingswegen tussen de verschillende wijken. De
bereikbaarheid van de binnenstad dient gericht te worden op alternatief vervoer
en parkeermogelijkheden van de auto buiten de binnenstad.
8.1 Bereikbaarheid binnenstad
●
De gemeente moet stimuleren dat op verschillende plekken rond de
binnenstad parkeergarages op particulier initiatief gerealiseerd worden.
●
Om de doorstroming te verbeteren moet onderzocht worden of het
Looiersplein (zie ook 8.2) een rotonde kan krijgen.
●
De centrumring dient tweerichtingsverkeer te blijven. Onveilige plekken
dienen aangepakt te worden. Hier hoeven geen miljoenen euro’s voor
uitgetrokken te worden.
●
Ook als de kermis in de stad is, dient de binnenstad bereikbaar te blijven.
8.2 Verkeersveiligheid
●
Wijkbewoners weten vaak zelf het beste hoe de wijk verkeersveiliger
gemaakt kan worden. De Stadspartij betrekt graag de mensen in de buurt
met hun eigen kennis en ervaring om hier samen oplossingen voor te
bedenken. Dit levert meer op dan het inhuren van adviesbureaus.
●
Hardrijders dienen strenger aangepakt te worden. Hierop moet meer
gecontroleerd worden.
●
Illegale straatraces, voornamelijk op de industrieterreinen, dienen hard
aangepakt te worden.
●
Op verkeersonveilige plekken moeten snelheid remmende maatregelen
worden genomen, zoals het plaatsen van flexdrempels, bochten, paaltjes
en plantenbakken. Zorg er tegelijkertijd voor dat politie, ambulance en
brandweer zo min mogelijk gehinderd worden door obstakels in de
openbare ruimte.
●
Daar waar paaltjes, verkeersborden of betonblokken niet of niet meer
nodig zijn op straat dienen deze verwijderd te worden.
●
Gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten dienen snel aangepakt te
worden. Overhangend groen op kruispunten en bij rotondes moet goed
worden gesnoeid. Binnen vijf meter van een hoek of kruispunt dient
snelgroeiend groen vervangen te worden voor laag groeiend groen.
●
Er moet onderzocht worden op welke manier de verkeersveiligheid, vooral
voor fietsers, op het Looiersplein (zie ook 8.1) en de Plantsoengracht
verbeterd kan worden. Daarnaast dient de fietsstrook op de Gedempte
Singelgracht verkeersveiliger te worden.
●
Er moeten meer veilige schoolroutes komen, bijvoorbeeld door het
invoeren van snelheidremmende maatregelen, door betere controle op
snelheid en door strenge handhaving op asociaal parkeren van auto’s bij
het brengen en halen van kinderen.
●
Om de verkeersdoorstroming te bevorderen dient er een tunnel onder de
spoorbaan Churchilllaan/Den Uyllaan te komen.
●
Gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer moeten duidelijk van elkaar worden
gescheiden.
●
Bij het aanbrengen van markeringen op de weg moet ook rekening worden
houden met motorrijders en bromfietsers.

www. StadspartijPurmerend.nl

19

Stadspartij Purmerend

Programma 2018-2022

8.3 Fietsers
●
Alle doorgaande fietspaden in Purmerend moeten goed verlicht zijn.
●
Er moeten veilige fietsroutes gerealiseerd worden naar alle scholen,
jongerencentra, sportvelden en sportzalen.
●
Verkeerslichten voor fietsers dienen gelijk op te gaan met de
verkeerslichten voor voetgangers.
●
Er dienen voldoende fietsenrekken aanwezig te zijn in de binnenstad en op
de wijkwinkelcentra, wijksteunpunten, de stations en de bushaltes.
●
Onderzoek of de bewaakte fietsenstallingen in Purmerend uitgebreid
kunnen worden.
●
Er dient een goed gecoördineerde controle op fietsendiefstal te komen,
vooral tijdens de uitgaansuren en op scholen.
●
Op kapotte of afwezige fietsverlichting dient streng gecontroleerd te
worden. In samenwerking met de politie moet op scholen voldoende
voorlichting gegeven worden over de gevaren van het fietsen zonder
verlichting.
●
Behalve op plekken waar leidingen onder de grond liggen moeten alle
fietspaden zoveel mogelijk uitgevoerd worden in asfalt.
●
Fietspaden dienen goed onderhouden te worden, vooral de paden die door
druk van boomwortels omhoog komen.
●
Onderzoek samen met de Fietsersbond de mogelijkheden om het
fietspadennetwerk in de rest van Purmerend uit te breiden en te
verbeteren met vrij liggende fietspaden.
8.4 Voetgangers
●
Voetpaden tussen parkeerplaatsen en het winkelgebied moeten goed
begaanbaar en in de winter sneeuw- en ijsvrij zijn.
●
Gehandicapten, blinden en slechtzienden mogen niet gehinderd worden
door obstakels zoals loszittende stoeptegels en overhangend groen. De
gemeente dient regelmatig wijkschouwen met buurtbewoners te
organiseren om obstakels in het voetgangersgebied in kaart te brengen.
●
Blindegeleidestroken moeten functioneel worden aangelegd voor mensen
met een visuele handicap, maar mogen niet hinderlijk zijn voor de overige
voetgangers.
●
De gemeente moet nauw samenwerken met het landelijke Platform
Toegankelijkheid om de toegankelijkheid van openbare ruimten en
gebouwen te verbeteren.
●
Er dient een actief handhavingsbeleid te komen op overlast door het
fietsen en rijden met bromfietsen in voetgangersgebieden zoals
wijkwinkelcentra en in de binnenstad tijdens de verbodstijden.
●
Voetgangers dienen voldoende tijd te krijgen om over te kunnen steken.
De verkeerslichten moeten hier zo nodig op aangepast worden.
8.5 Openbaar vervoer
●
Het busnetwerk binnen Purmerend dient verbeterd te worden. Vanuit elke
wijk zou je in alle wijken moeten kunnen komen met de bus. Bovendien
moet de binnenstad vanuit elke wijk goed bereikbaar zijn.
●
De busdiensten en in het bijzonder het aanvullend openbaar vervoer in de
avonden en in de weekenden dienen verbeterd te worden, vooral voor
senioren en sociaal zwakkeren, zodat alle evenementen en bijeenkomsten
in de stad bezocht kunnen worden.
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De goede busverbindingen tussen Purmerend en Amsterdam moeten in
stand gehouden worden.
Purmerend moet een NS-station voor intercitytreinen krijgen. De directe
treinverbinding tussen Purmerend en Amsterdam CS moet zo weer
hersteld worden.
De stations en de omgeving moeten goed onderhouden worden.
Treinstations mogen geen prooi worden van overlastgevende
hangjongeren.

8.6 Autoverkeer en parkeren
●
Vorstschade aan de weg dient snel en adequaat gerepareerd te worden.
●
Wegwerkzaamheden moeten zo min mogelijk hinder opleveren voor het
autoverkeer. Omleidingen moeten duidelijk aangegeven worden. Bewoners
en ondernemers moeten meer betrokken worden bij de planning van de
werkzaamheden.
●
De parkeertarieven in de binnenstad mogen niet verder verhoogd worden.
●
Stimuleer het parkeren in parkeergarages boven het parkeren op straat,
bijvoorbeeld met goedkopere parkeertarieven of dagkaarten in garages.
●
De flexibele parkeertarieven in de binnenstad in moeten gehandhaafd
blijven. Hoe verder van het centrum, des te goedkoper de parkeerkosten.
●
Parkeertarieven in parkeergarages moeten per minuut in plaats van per
uur berekend worden.
●
Parkeren bij de wijkwinkelcentra moet gratis blijven.
●
Zorg voor voldoende parkeermogelijkheden voor gehandicapten.
●
De parkeernorm in nieuw te bouwen wijken en bij herstructurering dient
verhoogd te worden van 1,3 naar 2,0 auto´s per woning.
●
Bij het zoeken naar oplossingen voor parkeerproblemen dient altijd de
buurt geraadpleegd te worden. Suggesties van bewoners ter verbetering
moeten serieus genomen worden.
●
Het instellen van blauwe parkeerzones of vergunningparkeren moet alleen
in uiterste noodzaak gebeuren en in overleg met de bewoners en
winkeliers. Indien vergunningparkeren voor bewoners wordt ingevoerd,
moet de vergunning tegen kostprijs worden verstrekt.
●
Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfspanden moet het parkeren op eigen
terrein gestimuleerd worden.
8.7 Gladheidbestrijding
●
Fietspaden en bruggen op belangrijke fietsroutes dienen sneeuwvrij
gehouden te worden. Bij opgevroren natte gedeelten van fietspaden en
bruggen moet direct gestrooid worden.
●
Voetpaden in de buurt van winkelcentra, seniorencomplexen,
huisartsenposten, bushaltes en perrons moeten eveneens zoveel mogelijk
sneeuwvrij gehouden worden.
●
Het hoofdwegennet en vooral de busroutes moeten permanent sneeuwvrij
gehouden worden.
●
Winkeliers en bewoners dienen de straat voor hun eigen winkel of woning
sneeuwvrij te houden.
●
Zorg voor voldoende strooi- en schuifwagens, strooizout en personeel in
de winter.
Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat
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De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid.
Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden.
Kolencentrales en de kerncentrale in Borssele moeten gesloten worden en de
gaswinning moet steeds verder teruggedraaid worden. Zonne- en windenergie
zijn de toekomst en de CO2 uitstoot moet verder teruggedrongen worden.
De wereld verandert en dat gaat Purmerend zeker niet voorbij. Daarin ziet de
Stadspartij ook kansen. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te
wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor een
schonere stad waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor (innovatieve)
bedrijven.
Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.
9.1 Duurzaamheid en klimaat
●
De daken van gemeentelijke gebouwen moeten beschikbaar gesteld
blijven worden om zonnepanelen op particulier initiatief te laten plaatsen.
●
Om de jeugd kennis te laten maken met duurzame energie moeten ook
scholen zonnepanelen krijgen en moet er meer voorlichting op scholen
worden gegeven over duurzame energiebronnen. De zonnepanelen
moeten bij voorkeur door particuliere initiatieven geplaatst worden.
●
Purmerend aardgasvrij is een belangrijk klimaatdoel. Bij de afweging en
realisatie dient wel het gehele proces van energieopwekking naar
eindgebruiker te worden betrokken inclusief een maximale beperking van
de kosten van energieovergang voor de gebruiker.
●
Bij herstructurering moet worden overgaan op energiezuinige LED-lampen
op zonne-energie als straatverlichting.
●
De vestiging en ontwikkeling van duurzame en biologische bedrijven en
organisaties moet worden gestimuleerd in Purmerend.
●
De gemeente zal alleen nog maar energiezuinige voertuigen en apparaten
aanschaffen.
●
Er dient naar gestreefd te worden dat de energiebehoefte van de
gemeentelijke gebouwen, scholen, buurthuizen e.d. de komende vier jaar
met minimaal 25% teruggedrongen wordt.
●
De Stadspartij vindt dat er geen geld geïnvesteerd moet worden in dure,
geldverslindende ideeën op het gebied van duurzaamheid die hun waarde
nog niet bewezen hebben. Het is beter om de landelijke of regionale trends
te volgen en vooral het goede voorbeeld te geven als gemeente.
●
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiewinning die al
elders hun waarde hebben bewezen dienen te worden gestimuleerd. De
Stadspartij is daarom vóór de stimulering van zonne-energie.
●
Organisaties die lokale, duurzame energieprojecten opzetten moeten
aangemoedigd worden door de gemeente. Zij kunnen door de gemeente
ondersteund worden met bijvoorbeeld bijdragen voor administratieve en
juridische ondersteuning.
●
Op steeds meer plaatsten in Purmerend is een systeem van gescheiden
rioolstelsel van afvalwater en hemelwater. Bij renovatie van het rioolstelsel
moet altijd hierop worden overgegaan, zodat op den duur de hele stad dit
systeem heeft. Bij nieuwbouw moet waar mogelijk (bijvoorbeeld
hemelwater lozen op de sloot) een gescheiden afvoersysteem verplicht
worden. Waar bewoners bij bestaande bouw dit op eigen initiatief willen
invoeren moet dit door de gemeente gefaciliteerd worden.
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Bij bouwprojecten moet er een energievisie op stedenbouwkundig niveau
worden opgesteld, waardoor altijd de hoogst haalbare energiezuinige
bouwmethode wordt gehanteerd.

9.2 Milieu
●
De hoeveelheid fijnstof en giftige stoffen in de lucht moet nauwlettend in
de gaten worden gehouden en zo nodig worden teruggedrongen door het
stimuleren van minder en schoner verkeer waarbij de bereikbaarheid
gewaarborgd blijft.
●
Bij gemeentelijke projecten dienen duurzaamheids- en milieueisen
standaard in de aanbestedingsprocedure te worden opgenomen.
●
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen moet altijd rekening worden
gehouden met het door de gemeenteraad opgestelde milieubeleidsplan.
Afgegeven vergunningen zullen altijd worden getoetst naar de
doelstellingen die omschreven zijn in dit plan.
9.3 Afval
●
Het laten ophalen van grof vuil moet gratis blijven.
●
Zorg voor genoeg vuilnisbakken op straat die op tijd worden geleegd. In
winkelgebieden moeten winkeliers verantwoordelijk worden gesteld voor
het gebruik en het legen van de prullenbakken.
●
Afvalscheiding is belangrijk. Bewoners moeten echter niet worden
opgezadeld met een overvloed aan verschillende vuilcontainers.
9.4 Natuur
●
Kinderen op de basisschool moet het besef van leven en natuur worden
bijgebracht door op een actieve manier natuuronderwijs te geven, door te
wandelen in natuurgebieden en door te werken in schooltuinen.
●
Het in stand houden van voldoende groen in de stad is een vereiste. Een
groene stad is een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners. Om dit in
stand te houden moeten de parken, groenstroken en het Purmerbos goed
worden onderhouden. Dit geldt ook voor de bermen, oevers en onze
bloemrijke graslanden.
●
Bestaande bomen moeten worden beschermd. Nieuwe bomen dienen
virus- en ziektebestendig te zijn. Voor elke boom die verdwijnt, moet op
een andere plek weer een boom worden geplant.
●
Bij de keuze voor beplanting in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk
gekozen worden voor het stimuleren van de flora en vooral van de fauna,
bijvoorbeeld door het plaatsen van drachtplanten om de bijenpopulatie in
stand te houden.
●
Bij nieuwbouw wordt gekeken naar mogelijke natuurdoelstellingen, zoals
groene daken, nestgelegenheid voor dieren, bomen en struiken in de
straat, speelnatuur om de hoek en een verantwoorde waterafvoer.
●
Parken en overig groen worden in overleg met bewoners ecologisch
aangelegd en beheerd, met meer bloemen en schuilplaatsen voor dieren.
9.5 Dierenwelzijn
●
Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het moet veelplegers
verboden worden om nog dieren te kunnen houden.
●
De dieren op de kinderboerderij moeten op een zo natuurlijke en
ongestoorde manier worden gehouden.
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Om ziektes als botulisme en sterfte van vissen en watervogels te
voorkomen moeten sloten regelmatig uitgebaggerd worden. Bij
geconstateerd botulisme zorgt de gemeente voor goede opvang en zorg
voor zieke dieren.
Werkzaamheden in opdracht van de gemeente die dieren kunnen
verstoren, zoals maaien, schoffelen, het uitbaggeren van sloten en het
bouwrijp maken van grond vindt niet plaats in het broedseizoen. De
gemeente dient zijn planning van werkzaamheden hierop af te stemmen.
De zorgplicht van de gemeentelijke overheid zoals genoemd in de Wet
natuurbescherming dient actief te worden opgepakt. Dit geldt voor het
onderhoud aan de openbare ruimte, oevers, waterlopen en
groenvoorzieningen. Bij de planning van onderhoudswerkzaamheden in de
openbare ruimte wordt rekening gehouden met broedseizoenen en
verblijfplaatsen van dieren.
Het jagen voor plezier in Purmerend moet verboden blijven. De gemeente
Purmerend zal zijn gronden niet verpachten aan jagers.
Er moet goede opvang zijn voor alle diersoorten die gewond zijn of die op
straat zwerven. Verwilderde katten moeten worden gevangen en
gecastreerd of gesteriliseerd worden. Hier moet duidelijke voorlichting
over gegeven worden. Dierenasiels en dierenambulances moeten
bovendien ondersteund worden bij hun professionalisering.
De gemeente moet huisdiereigenaren stimuleren om katten en honden te
laten chippen. Een gechipt dier dat zoek is kan daardoor sneller worden
herenigd met het baasje, wat weer extra kosten kan voorkomen.
De dierenambulance en het dierenasiel moeten voldoende middelen
hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dieren krijgen daarnaast
een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.
Bij hinder van dieren, bijvoorbeeld van ganzen, wordt gezocht naar een
diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de
dieren binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden.

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie
De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar
inwoners en ondernemers. Daarbij is een goede communicatie van groot belang.
Door een goede communicatie is het mogelijk om bewoners meer mee te laten
doen in de ontwikkeling van de stad. Het van buiten naar binnen werken krijgt
hierdoor gestalte.
10.1 Burgerparticipatie en inspraak
●
Bewoners moeten vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling
van gemeentelijk beleid.
●
Bewoners dienen betrokken te worden en invloed te krijgen bij het
opstellen van wijkwerkplannen die door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Ook moeten de bewoners betrokken worden bij het toezicht
op de uitvoering van de plannen. De gemeente dient zich te houden aan
de uitvoering van de vastgestelde plannen. Plannen dienen niet
automatisch in een la te verdwijnen.
●
Inspraakprocedures van de gemeente mogen niet in de vakantieperiodes
plaatsvinden.
●
Wethouders en gemeenteraadsleden moeten vaker de wijken in om te
kijken wat er speelt in de wijken en om met bewoners in gesprek te gaan.
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Het indienen van een initiatief, waarbij een bewoner een idee aandraagt
voor de gemeente, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.
Er moet altijd serieus omgegaan worden met initiatieven van
wijkbewoners. De gemeente dient duidelijke uitleg te geven als een
initiatief niet gesteund zal worden. De wijkmanagers moeten stimuleren
om bewoners te laten meedenken en meedoen in hun wijk.

10.2 Communicatie
●
De gemeente communiceert op verschillende manieren naar de bewoners
zoals via sociale media, whatsapp, weekbladen email, telefonisch en
bewonersbrieven.
●
Brievenen emails van bewoners aan de gemeente dienen binnen de
termijnen, dus binnen vier weken, beantwoord te zijn. Ook als de klacht
niet binnen deze termijn is afgehandeld, dienen bewoners hiervan tijdig op
de hoogte te worden gesteld.
●
Tijdens rampen of andere calamiteiten moet de gemeente, en bij voorkeur
de burgemeester of verantwoordelijk wethouder, de bewoners voortdurend
op de hoogte stellen van de actuele situatie.
10.3 Publieksdienstverlening
●
Het KlantContactCentrum van de gemeente moet goed bereikbaar blijven.
●
Iemand die hulp of informatie vraagt van de gemeente moet zo snel
mogelijk geholpen kunnen worden, zonder eindeloos doorverwezen te
worden.
●
Bedrijven moeten alle benodigde documenten en vergunningen snel en
zonder problemen via één loket kunnen verkrijgen. De achter dit loket
functionerende afdelingen dienen goed met elkaar samen te werken.
10.4 Digitalisering
●
Op klachten of meldingen via de website of per e-mail moet sneller
gereageerd worden. Digitale klachten en meldingen moeten net zo
volwaardig behandeld worden als telefonische klachten. De gemeente
dient op elke klacht of melding een terugkoppeling naar de indiener te
geven.
●
Alle vergaderstukken, mits openbaar, moeten eenvoudig terug te vinden
zijn via de gemeentelijke website.
●
De gemeentelijke website moet blijven voldoen aan de webrichtlijnen voor
gebruiksvriendelijke websites, zodat ook visueel gehandicapten de website
gemakkelijk kunnen raadplegen.
●
Het moet voor bewoners en ondernemers via de website op een
eenvoudige manier duidelijk worden op welke manieren zij invloed kunnen
uitoefenen op het gemeentelijk beleid.
●
Vergunningen moeten zoveel mogelijk digitaal verstrekt worden. Ook een
uittreksel uit het bevolkingsregister moet via internet aan te vragen zijn.
●
De gemeente moet beter gebruik maken van sociale media, zoals Twitter,
Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Skype en YouTube. Gemeentelijke
bijeenkomsten kunnen vaker worden aangekondigd via sociale media. Ook
spelen sociale media een grote rol tijdens crises. Daarnaast kan via sociale
media adequaat gereageerd worden op klachten van bewoners.
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