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Samenvatting verkiezingsprogramma 2014 

 

 

Beste inwoner van Purmerend, 

 

Mijn naam is Mario Hegger, ik ben lijsttrekker van de Stadspartij 

en met uw stem kunt u op 19 maart 2014 er voor zorgen dat de 

Stadspartij de grootste partij van Purmerend wordt.  

 

In ons verkiezingsprogramma, dat vanaf 3 februari 2014 te 

vinden is op www.StadspartijPurmerend.nl/programma, kunt u 

lezen op welke wijze de Stadspartij de komende vier jaar de 

stad wil verbeteren. Om u alvast een beeld te geven hoe het 

verkiezingsprogramma eruit komt te zien, kunt u hieronder de 

15 belangrijkste speerpunten voor 2014 vinden.  

 

 

 
De Stadspartij wil de komende vier jaar: 
 

1. Het beheer van de openbare ruimte verbeteren en gevaarlijk hoog groen vervangen door 
laag groen. 

2. Meer vrijkomende woningen toewijzen aan Purmerenders 
3. Gratis busvervoer in Purmerend in daluren voor 65-plussers met laag inkomen  

4. Meer toezicht op straatoverlast en drugshandel en drugsgebruik in wijken 
5. Aanpak van de werkloosheid, vooral onder jongeren en mensen ouder dan 45 jaar 
6. Beschikbare gelden voor zorg volledig ten goede laten komen aan mensen die dit nodig 

hebben  

7. Hondenbelasting afschaffen als deze niet ten goede komt van het hondenbeleid 
8. Voldoende fietsparkeerplekken in binnenstad, wijkwinkelcentra, stations en bushaltes 
9. Lokale belastingen niet extra verhogen 

10. De toegang tot Reuring Cityslam gratis laten blijven 
11. Purmerend schaliegasvrij verklaren en geen boringen naar schaliegas toestaan 
12. Purmerend een echte sportstad laten worden  
13. Harde aanpak van dierenmishandeling 
14. Schoolzwemmen opnieuw invoeren 
15. Verdere verduurzaming en verbetering van de afvalscheiding 

 

  

 

De Stadspartij toont als lokale partij telkens weer opnieuw haar betrouwbaarheid en een 

daadkrachtig optreden waar en wanneer dat nodig is. Door de kritische houding en onafhankelijke 

opstelling bedrijft de Stadspartij vernieuwende politiek. De Stadspartij is betrokken bij alles wat de 

Purmerenders aangaat; de fractieleden en de wethouder zijn direct aanspreekbaar. Dit alles maakt 

de Stadspartij tot een echte lokale partij. En daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek. Het 

gaat immers om uw en ons Purmerend zonder landelijke machtspolitiek. 

 

Met de kennis en bestuurlijke ervaring van de afgelopen jaren heeft de Stadspartij nu heel direct 

de ambitie om de grootste partij van Purmerend te worden. Laat uw stem voor deze 

gemeenteraadsverkiezingen daarom niet verloren gaan. Als u ontevreden bent over de politiek in 

dit land, denk dan niet dat stemmen toch geen zin heeft. Want op woensdag 19 maart a.s. kan 

juist die ene stem van U het verschil maken. Kies voor de Stadspartij, lijst 8. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

MARIO HEGGER 

Lijsttrekker Stadspartij 

http://www.stadspartijpurmerend.nl/programma

