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VISIE, MISSIE EN WAARDEN 

Het gaat om wat we doen! 

ONZE VISIE 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij behartigt de belangen van alle inwoners van 

Purmerend en Beemster door op politiek-onafhankelijke basis vertegenwoordigd te 

zijn in de gemeenteraad. 

Onze missie 

De Stadspartij - Beemster Polder Partij is een onafhankelijke lokale politieke partij die 

bijdraagt aan de ontwikkeling van Purmerend en Beemster. De partij neemt daarin 

verantwoordelijkheid en staat pal voor de belangen van alle inwoners. Bij elk voorstel 

of te nemen besluit weegt de partij af wat de inwoners eraan hebben en welke 

gevolgen dit op de lange termijn heeft. 

Onze waarden 

Betrokken, integer, eerlijk, open, verantwoordelijk en onafhankelijk. 

Hoe willen we dat de Purmerenders en Beemsterlingen ons zien? 
De waarden van de Stadspartij - Beemster Polder Partij laten zien hoe wij zaken 
oppakken. 
Betrokken: We werken van buiten naar binnen. Eerst luisteren we naar de bewoners 
en betrokkenen, dan wegen we de verschillende belangen en op basis daarvan 
bepalen we ons standpunt, waarbij het algemeen belang van Purmerenders en 
Beemsterlingen voorop staat. 
Integer: Wij zien het besturen van de stad en de polder niet als een routine klus en 
we staan te popelen om - waar nodig - dingen beter te maken, de stad en de polder 
vooruit te helpen, ervoor te zorgen dat Purmerend en Beemster geweldige plekken 
zijn om in te leven en te verblijven en dit allemaal op basis van integer handelen. 
Eerlijk: Wij werken niet vanuit een vastomlijnde ideologische mening. We kennen 
maar één belangengroep: de inwoners van Purmerend en Beemster. Daar kan 
iedereen op vertrouwen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
Open: Wij willen horen wat er speelt in de stad en de polder en daarom luisteren we 
naar de inwoners en ondernemers. We staan open voor ideeën en meningen, en zijn 
bij veel activiteiten betrokken of in ieder geval aanwezig, aanspreekbaar en 
benaderbaar. We ontmoeten de Purmerenders en Beemsterlingen op hun eigen 
terrein in de buurten, kernen en de wijken.  
Verantwoordelijk: De Stadspartij - Beemster Polder Partij heeft bewezen 
bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen en vorm te kunnen geven. Met 
name als de grootste partij bij het nemen van het voortouw om een coalitie te 
smeden en die in stand te houden. Maar ook als partner voor andere partijen, met 
respect voor hun visie, missie en waarden. Het belang van de inwoners en de 
gemeente zullen daarbij altijd voorop staan.  
Onafhankelijk: Wij hebben geen binding met landelijke partijen of andere instanties 
en wij nemen zo onafhankelijk besluiten. Lokale politiek vraagt om praktische 
oplossingen voor zaken die inwoners en lokale organisaties direct aangaan.  
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SPEERPUNTEN 

1. Van buiten naar binnen werken. Luisteren naar de inwoners is een 

grondbeginsel van De Stadspartij - Beemster Polder Partij. Dat maken we 

waardoor merkbaar naar de inwoners luisteren. Vanzelfsprekend zullen we dit 

ook in de volgende raadsperiode blijven doen en stimuleren. 

2. Een weerbare samenleving. De Stadspartij - Beemster Polder Partij stimuleert 

en ontplooit initiatieven die verdraagzaamheid, respect en weerbaarheid van de 

inwoners vergroten waardoor de inwoners meer met elkaar verbonden zijn, elkaar 

respecteren en steunen. 

3. Een complete gemeente. De Stadspartij - Beemster Polder Partij streeft naar 

een complete gemeente, waarin ruimte is voor een gezonde woon- en 

leefomgeving, maar ook voor bedrijven, winkels, verenigingen, recreatie en sport 

en cultuur. Wij willen een eerlijke en transparante afweging maken tussen de 

soms strijdige belangen. 

4. Aanpakken van de woningnood in Purmerend en Beemster. De Stadspartij - 

Beemster Polder Partij vindt dat er zoveel mogelijk woningen moeten worden 

gebouwd, zonder de leefbaarheid binnen de wijken verder aan te tasten. Dus 

geen groen of laagbouw (zoals vrijkomende schoollocaties) om zetten in niet 

passende (hoog) bouw. Wat ons betreft zijn na de voltooiing van de huidige 

bouwplannen de grenzen van het binnenwijks bouwen (verdichtingsbouw) bereikt. 

Het bouwen op eigen grondgebied zoals Purmerend Zuid-Zuid staat wat ons 

betreft niet ter discussie. 

5. De veiligheid van de verkeersdeelnemers. De Stadspartij - Beemster Polder 

Partij streeft naar verbetering van de infrastructuur die nodig is om te voorkomen 

dat de stad vastloopt. Veiligheid en verkeersbewegingen dienen in evenwicht te 

zijn. Daarbij denkt de Stadspartij – Beemster Polder Partij aan veilige 

oversteekplaatsen aan de Grotenhuysweg en de van Osweg. De veiligheid en 

leefbaarheid van de inwoners staat daarbij voorop.  

6. Goede onderwijsvoorzieningen. De Stadspartij - Beemster Polder Partij staat 

voor de investeringen die nodig zijn om voor alle leerlingen en studenten 

onderwijs in een goede en veilige omgeving mogelijk te maken. Wij zullen binnen 

de mogelijkheden die er financieel zijn het ideale plaatje trachten te bereiken.  

7. Ontspanning voor jongeren. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is 

voorstander van de uitbreiding van het Leeghwaterbad met een 

openluchtzwembad en een ligweide voor de jongeren, het realiseren van 

voorzieningen voor het zwemmen in open water en meer sportgelegenheid 

(calisthenics) in de wijken en parken. 

8. Een Gezondheidscentrum in Middenbeemster. De Stadspartij – Beemster 

Polder Partij is voorstander van de vestiging van de huisartsen, fysiotherapeuten 

en apotheek bij elkaar in een nieuw gezondheidscentrum op het Tobias de 

Coeneplein in Middenbeemster. 

9. Hard rijden tegengaan. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil hard rijden 

tegengaan door snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen waar dat 

noodzakelijk is, zoals o.a. het plaatsen van Flexdrempels in de Overlanderstraat.  

10. Het oplossen van parkeeroverlast. De Stadspartij - Beemster Polder Partij is 

daar voorstander van het realiseren van parkeergarages (minder parkeren op 
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straat) en in het uiterste geval het invoeren van parkeervergunningen om 

parkeeroverlast te beperken 

11. Veiligheid voor alle inwoners. De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil dat de 

wijkagent meer te zien is in de wijk, dat er voldoende handhavers zijn en dat 

initiatieven zoals Ogen en Oren worden gesteund. Goede buitenverlichting en 

goed onderhoud van voetpaden en groenvoorzieningen dragen bij aan de 

veiligheid in de wijk. 

12. Uitbreiden van sport en recreatievoorzieningen. De Stadspartij - Beemster 

Polder Partij hecht veel waarde aan een ruime vorm van bewegingsaanbod. Wij 

zijn daarom voorstander van uitbreiding van activiteiten overdag op de 

sportcomplexen, zowel voor senioren als voor (aankomende) topsporters en de 

realisatie van een nieuw indoor & outdoor sportcentrum voor tennis & padel in 

Purmerend behoren tot dit speerpunt.  

13. PurmerValley en H20 E game en Esports. De Stadspartij - Beemster Polder 

Partij ondersteunt de ontwikkeling van een campus op de Koog, waar gestudeerd, 

gewerkt en gewoond kan worden met de daarbij behorende horeca en 

sportgelegenheden voor ontspanning.  

14. Realiseren 'Knarrenhof'. Een Knarrenhof is een combinatie van de hofjes van 

vroeger en de gemakken van nu. De Stadspartij - Beemster Polder Partij steunt 

initiatieven om een Knarrenhof in diverse wijken, zowel in Purmerend als 

Beemster te realiseren. 

15. Investeren in de economische ontwikkeling. De Stadspartij – Beemster Polder 

Partij is van mening dat de gemeente een goede en proactieve citymarketing 

moet voeren om een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en 

publiekstrekkende winkels te creëren. Duurzame economische ontwikkelingen 

moeten voorrang krijgen op niet-duurzame.  

16. Verbeteren van het Amfitheater. De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil het 

Leeghwaterpark een Vondelparkachtige uitstraling geven, inclusief een 

horecagelegenheid. Wij steunen initiatieven van ondernemers, organisaties en 

bewoners en zijn bereid hiervoor een passend budget beschikbaar te stellen. 

17. Een Portefeuille Agrarische Zaken (PAZ). De Stadspartij – Beemster Polder 

Partij is van mening dat met name voor het buitengebied extra aandacht nodig is 

om ruimtelijke ordening in goede banen te leiden met oog voor het economisch 

belang en de kernkwaliteiten. 

18. Recreatie en toerisme. De Stadspartij - Beemster Polder Partij. is voorstander 

van goede logeer accommodaties, waarbij de komst van een hotel in de Kom A7 

kansen biedt om dit gebied te verbeteren. Wij steunen stichting VISIT Beemster 

bij de realisatie van haar doelstellingen voor 2021-2026 en Het Historisch 

Genootschap Beemster bij de uitbreiding van het agrarisch museum Westerhem 

tot een bezoekerscentrum voor het UNESCO Werelderfgoed Beemster. 

19. “Klimaat-proof” maken van woningen en bedrijven. De Stadspartij - Beemster 

Polder Partij zoekt naar mogelijkheden om het voor elk gezin en bedrijf mogelijk 

te maken hun woning en bedrijf klimaat-proof te maken. De kosten en 

opbrengsten dienen in balans te zijn en het voordeel moet op termijn ten goede 

komen aan de gebruikers. 

20. Behoud IJsbaanterrein Middenbeemster als “Evenemententerrein”. 
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ONZE VISIE OP (HET NIEUWE) PURMEREND 

Voorgeschiedenis in een notendop 
Als per 1 januari 2022 de gemeenten Beemster en Purmerend zijn gefuseerd 
ontstaat er een gemeente die richting de 100.000 inwoners gaat. Beemster heeft ca 
10.000 inwoners en Purmerend ca. 80.000 en zijn beide groeiende. Purmerend heeft 
een grondgebied van ca. 24 km2, het Beemster grondgebied is bijna drie keer groter 
ca. 72 km2. Zo ontstaat een stad met een oppervlakte van ca. 100 km2. Het nieuwe 
Purmerend ziet er dan heel anders uit dan voor de fusie. Als we het in dit programma 
hebben over Purmerend dan gaat het over de nieuwe gemeente die is ontstaan na 
de fusie met de Beemster. 
 
In 1612 viel op initiatief van enige Amsterdamse kooplieden het Beemstermeer droog 
en ontstond de Beemsterpolder. Er was toen met name grote behoefte aan 
landbouwgrond, vooral de teelt van kool- en lijnzaad i.v.m. de grote vraag naar 
plantaardige oliën. Hetgeen in de toenmalige octrooiaanvraag voor drooglegging dan 
ook prominent stond vermeld. Het is dan van oudsher een productiegebied voor het 
verkrijgen van voedsel. De droogmakerij is uitgegroeid tot een grootschalig agrarisch 
productiegebied. 
Sinds 1999 staat de droogmakerij Beemster op de UNESCO- werelderfgoedlijst. 
Voedselproductie, flora en faunabeheer, erfgoedbeheer en een omvangrijke sociale 
belevingswereld beheersen in Beemster de normen en waarden. 
 
De oudste vermelding van Purmerend dateert uit 1327. In 1410 beleende Willem 
Eggert de heerlijkheid Purmerend van Willem VI. Purmerend heeft zich in de periode 
1410-1484 geleidelijk tot een stad ontwikkeld zonder dat daar een afzonderlijke, 
oorkonde met stadsrechtverlening aan te pas is gekomen. Vanaf de 17e eeuw 
ontwikkelt het kleine vissersdorp zich als dé marktstad in de regio.  
De naoorlogse ontwikkeling van de stad wordt gekenmerkt door het in de late 60'er 
jaren van de vorige eeuw aanwijzen van Purmerend als groeistad. Vanaf 1960 heeft 
Purmerend een opvangfunctie voor de bevolkingsgroei in de regio en in het bijzonder 
de overloop uit Amsterdam. Om de benodigde uitbreiding te realiseren is de stad 
gegroeid over het grondgebied van andere gemeenten.  
 
Purmerend (na de fusie) 
In de nieuwe gemeente Purmerend krijgen de inwoners van Beemster en Purmerend 
de gemeenschappelijke zorg over een groot beschermd landbouwgebied, een 
groeikern en is het een gemeente met een regiofunctie. Dat vergt de benodigde 
dynamische en flexibele bestuurskracht. 
Het nieuwe Purmerend heeft de potentie om verder uit te groeien tot een 
sociaaleconomisch knooppunt in de regio met daarnaast een hoogwaardige 
(toeristische) verblijffunctie en productie van landbouwproducten.  
Voorop staat dat de inwoners van Purmerend zich thuis voelen in hun gemeente, wat 
zich uit in betrokkenheid in het samenleven op hetzelfde gemeentelijke grondgebied. 
 
Dat betekent samengevat een ontwikkelingsvisie die zich kenmerkt door een 
gemeente waar: 
• iedereen zich thuis voelt; 
• met voldoende passende woningen voor de inwoners; 
• met economische bedrijvigheid en werkgelegenheid; 
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• het veilig wonen, werken, winkelen en verblijven is; 
• de zorg is gericht op de behoefte van de inwoners;  
• recreatie, sport en ontspanningsmogelijkheden zijn; 
• gevarieerd onderwijs beschikbaar is ook in cultuureducatie; 
• met uitstekende infrastructuur van, naar en in de stad;  
• duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn hoog op de agenda staan; 
• goed bestuur en communicatie gewoon zijn. 
 
Deze punten zijn verwerkt in de 10 hoofdstukken die in de Verdieping van ons 
verkiezingsprogramma zijn weergegeven. 
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Verdieping  

1 EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT 

Purmerend is een groeigemeente die deel uitmaakt van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Door de fusie met de gemeente Beemster kan Purmerend een 
hoge kwaliteit van leven, wonen, leren en werken bereiken. 
 
Alles moet goed op elkaar afgestemd zijn. Kinderen maken gebruik van de 
doorlopende leerlijn van hoge kwaliteit en schoollocaties die zijn afgestemd op deze 
tijd. Niet in oude leslokalen maar mooie nieuwe of aangepaste ruimtes die passen bij 
deze tijd en waarmee wij zeker weer een groot aantal jaren verder kunnen. Dat 
vraagt om investeringen in het onderwijs.  
 
Onderwijs zoekt en vindt ook steeds meer de aansluiting bij het bedrijfsleven en 
andersom. De ICT-wereld, techniek binnen de energietransitie, sport, schilders en 
bouwbedrijven hebben veel, heel veel personeel nodig. De scholen zijn daar nog niet 
voldoende voor toegerust. De Stadspartij - Beemster Polder Partij ziet mogelijkheden 
de brug te slaan tussen de scholen en het bedrijfsleven. Dat gebeurt nu al, maar het 
kan veel sneller en beter. Daar zijn investeringen voor nodig zowel van het rijk als uit 
het bedrijfsleven.  
 
Sport heeft ook steeds meer waarde om gezondheid te bevorderen en daardoor de 
kosten in de zorg te verlagen. De Stadspartij - Beemster Polder Partij is positief over 
de samenwerking tussen de verschillende partijen, zorg, onderwijs, Spurd, 
Sportraad, verenigingen en de gemeente. Samen hebben zij het lokale sportakkoord 
ondertekend en samen gaan zij de vastgestelde sportvisie uitvoeren. Deze aanpak 
werkt: samenwerken om verschillende doelen te bereiken en daardoor een sportieve 
vitale gemeente te zijn. 
 
De Stadspartij-Beemster Polder Partij blijft werken aan het verbeteren van de 
toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte met een brede maatschappelijke 
functie voor mindervalide mensen. Van oudsher heeft de Stadspartij zich altijd sterk 
gemaakt om dit beleid te ontwikkelen. En er valt nog veel aan te verbeteren. 

1.1 CENTRUM 
De binnenstad is de huiskamer van Purmerend, het visitekaartje van de gemeente. 
De binnenstad bestaat uit drie delen: het oude centrum, gelegen binnen de grachten 
en het gebied van de Herengracht, Nieuwegracht, Where en het Noord Hollands 
kanaal. Deze twee delen vormden de plek waar men woonde, werkte en uitging. Een 
kleine leefgemeenschap en met een belangrijke regionale functie zoals recreatie en 
markt. De latere uitbreidingen zoals de Wolthuissingel, de Purmersteenweg, de Hugo 
de Grootstraat, de Thorbeckekade, de Vooruitstraat en de Julianastraat vormen het 
derde deel van de binnenstad.  
 
De functie van de binnenstad is inmiddels sterk veranderd. Van een woon/werk 
gemeenschap is de binnenstad nu het kloppend hart van de gemeente, met de 
nadruk op winkels en horeca. Het winkelcentrum Eggert veranderde het oude 
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stratenplan van Purmerend. Van binnen mooi maar van buiten niet passend in de 
historische binnenstad. De integratie van winkelcentrum Eggert met de “Oude 
Binnenstad” aan de buitenzijde dient verbeterd te worden. Een uitdaging waar de 
Stadspartij - Beemster Polder Partij zich voor wil inzetten. De Stadspartij - Beemster 
Polder Partij wil daarnaast ook dat er voortgang wordt gemaakt met het her-
ontwikkelen van Bellevue-entree van Purmerend. 
 
De historische binnenstad heeft een impuls nodig om het vestigen van een winkel, 
horecazaak of ander service verlenend bedrijf aantrekkelijker te maken. Daarmee 
wordt de beleving in de vorm van funshopping bevorderd. De binnenstad of juist het 
centrum van Purmerend moet aantrekkelijker worden voor jongeren, die niet alleen 
gaan winkelen maar ook graag een hapje willen eten. Jongeren willen elkaar 
ontmoeten. De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil graag met de jongeren zelf in 
gesprek om hen te betrekken bij de optimalisering van de binnenstad, welke wensen 
zij hebben en wat de binnenstad voor hen aantrekkelijk(er) maakt. 
 
In de oude binnenstad kun je ook goed wonen. De Stadspartij - Beemster Polder 
Partij blijft zich hiervoor inzetten. Het moet bestemmingsplanmatig mogelijk zijn 
binnen het winkelgebied andere bestemmingen toe te voegen zoals bijvoorbeeld 
winkel en horeca combinaties. Wonen op de begane grond in winkelgebieden moet 
worden tegengegaan om te voorkomen dat een aaneengesloten winkelstraat te veel 
wordt onderbroken.  
 
Parkeren in de binnenstad is een probleem dat niet makkelijk kan worden opgelost. 
We beschikken over twee parkeergarages, en met de bouw van een nieuwe 
parkeergarage bij het Stadhuis wordt geprobeerd de parkeerdruk verder te verlichten. 
Door het vervallen van parkeerplaatsen op de verschillende bouwlocaties en het 
toenemen van het aantal bewoners in de binnenstad zal de parkeerdruk toenemen 
Om de binnenstad voor alle inwoners bereikbaar te houden wordt veel aandacht 
gegeven aan voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto. 

1.2 OVERWHERE 
Een van de eerste uitbreidingslocaties van Purmerend begin jaren zestig is de wijk 
Overwhere. Er is de loop van de tijd reeds veel aangepast aan deze wijk. In dit 
gedeelte van onze stad bevindt zich de proeftuin aardgasvrij. 
  
Na de komst van het Regiocollege en Horizoncollege zijn er plannen voor een 
verdere ontwikkeling van het Karekietpark. Na verschillende gesprekken met 
betrokken partijen - een voorbeeld van “van buiten naar binnen werken” - worden de 
plannen uitgewerkt. Wij zijn positief over de voorgenomen invulling van het gebied. 
Een nieuwe sporthal die veelzijdig kan worden ingezet voor de basisschool in 
combinatie met de kinderopvang. Verwacht wordt dat de vernieuwing van het 
wijkwinkelcentrum en de komst van woningen bijdragen aan een verdere verbetering 
van deze wijk. Dit alles natuurlijk met een groene uitstraling. 
 
Mei 2019 werd onder grote belangstelling de eerste paal geslagen voor de 
nieuwbouw voor de bewoners van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark. Sinds 
kort zijn de bewoners verhuisd naar de nieuwe wooneenheden in een prachtige 
groene omgeving. Alles nieuw met meer privacy en voorzieningen op de kamers. 
Daarnaast is er ook een veelheid aan activiteiten, zoals een moestuin/kwekerij, een 
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speeltuin, een eetcafé en een houtzagerij. Een voorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking waar we trots op mogen zijn. 
 
De stichting PurmerValley die het ICT-onderwijs in de regio Purmerend wil versterken 
en verrijken en de H20 Esports zijn initiatiefnemers voor een masterplan waarin de 
middellange- en lange termijn ontwikkeling wordt vastgelegd. Inmiddels is het 
voormalige schoolgebouw De Spinnekop omgevormd tot een modern IT-centrum. 
Het gaat hier om een samenwerking tussen de gemeente Purmerend, bedrijven uit 
de omgeving en het onderwijs. Dit biedt met name jongeren een mogelijkheid tot 
opleiding in de ICT. Daarnaast is hier ook de H20 Esports Campus, een prachtig e-
sport stadion waar gestudeerd, gewerkt en gewoond kan worden met ook horeca en 
sportgelegenheden voor ontspanning. De fysieke sportwereld daaromheen biedt 
kansen voor iedereen om te sporten op ieders eigen snelheid en inzet.  

1.3 WHEERMOLEN 
De Wheermolen is voor een deel gerenoveerd en voor de komende jaren staan er 
nog meer grote aanpassingen te wachten. Hoogbouwflats worden gerenoveerd en 
de lagere flats worden vervangen door nieuwbouw. Op dit moment heeft de wijk ruim 
60% sociale huurwoningen. De Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt een 
diversiteit in soorten woningen in de wijken belangrijk. Wij zetten ons in voor meer 
huurwoningen in het hogere segment in deze wijk.  
 
De Wheermolen heeft veel hoogbouw en daardoor een hoge dichtheid van bewoners 
op een kleine oppervlakte. Voldoende groen in de wijk is van groot belang om te 
zorgen voor een leefbare, toekomstsbestendige wijk, zeker gezien de 
klimaatveranderingen. De wijk verjongt en ook dit moet worden meegenomen in de 
ontwikkelingen. Wat de Stadspartij - Beemster Polder Partij betreft blijft het huidige 
groen behouden en wordt dit niet opgeofferd voor woningbouw of verstening waarbij 
de Heemtuin en het Dwarsgouwgebied in de huidige vorm behouden blijven evenals 
het kinderparadijs dat een belangrijke functie voor de jeugd uit de gehele stad 
vervult. 
 
De verkeersveiligheid in de wijk verdient aandacht. In overleg met de bewoners 
kunnen er Flexdrempels worden aangebracht. Hierbij moet er worden afgestemd met 
de wijkmanager en wijkagent. De bestemmingsverandering van de oude manege 
aan het Trimpad mag niet belemmerend werken voor de omgeving 
(skatebaan/schaatsbaan). 

1.4 GORS-ZUID EN NOORD  
Vanaf 1976 is eerst de Gors-Zuid gerealiseerd en daarna de Gors-Noord. Beide 
wijken hebben een eigen karakter: Zuid met een lagere woningdichtheid en ingericht 
met woonerven en Noord met een strakkere infrastructuur en hoge woningdichtheid. 
Beide woonwijken verdienen een opknapbeurt: Pimpen van de straatnaambordjes 
lantaarnpalen en straatmeubilair, slechte bestrating vernieuwen en/of opnieuw 
aanbrengen. Samen met bewoners en ondernemers moet worden geïnventariseerd 
hoe een en ander kan worden aangepast naar de eisen en ideeën van deze tijd. Dit 
is van buiten naar binnen werken, zoals de Stadspartij - Beemster Polder Partij hoog 
in haar vaandel heeft staan. 
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Met andere woorden zoals dat in ieder huis gebeurt: eens in de zoveel tijd een likje 
verf en een nieuw behang geeft een fris uiterlijk. Ook het winkelcentrum aan de 
Zwanenbloem moet hierbij worden betrokken. 

1.5 PURMER NOORD  
De Purmer Noord ontstond in het begin van de jaren ’80. De woonwijk heeft een 
goed geoutilleerd wijkwinkelcentrum ‘Het Gildeplein’. In de wijk bevinden zich tevens 
een groot zwembad, het Leeghwaterpark met Amfitheater, kinderboerderij en een 
grote speeltuin.  
In de Purmer-Noord valt op dat inwoners de wijk vaak ‘sociaal en sfeervol’ noemen; 
gemoedelijkheid, gezellige dorpsuitstraling, sociale controle. Er is een zeer actieve 
wijkkerngroep van vrijwilligers die zich inzetten voor het wel en wee in deze wijk. 
 
Er zijn natuurlijk verbeterpunten waar de Stadspartij – Beemster Polder Partij zich 
voor wil inzetten, juist in overleg met de actieve en betrokken bewoners. Dit zijn 
onder andere: 
• Opknappen van het Gildeplein (meer groen) en aanpak parkeerprobleem; 
• Aanpak te hard rijden zoals het plaatsen van Flexdrempels in o.a. de 

Overlanderstraat; 
• Veilige oversteekplaatsen voor kinderen aan de Grotenhuysweg en de van 

Osweg; 
• Versnelling van de aanpak kruising van Osweg met de Edisonweg; 
• Meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Zoals hardloopparcours 

voetbal en een honden speelvoorziening op de hondenontmoetingsplaats in 
Leeghwaterpark;  

• Beter onderhouden van het openbaar groen;  
• De vrijwilligers van het kinder- en tienercentrum Riekstraat dienen meer 

professionele ondersteuning te krijgen;  
• Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers; 
• Het evenemententerrein in het Leegwaterpark multifunctioneler maken, zodat 

het beter geschikt wordt voor een diversiteit aan evenementen. Het beheer 
kan eventueel aan een ondernemer worden gegeven. 

1.6 PURMER ZUID 
De Purmer-Zuid is ontwikkeld vanaf 1986. In het begin werden er veel sociale huur- 
en koopwoningen (Premie A) gebouwd. Hierdoor is het een mooie wijk met veel 
groen en met over het algemeen lage bebouwing. De Purmer-Zuid heeft een 
winkelcentrum aan het Meerland/Koggenland waar ook wekelijks op woensdag een 
markt wordt gehouden. 
Aan het Koggenland is een appartementsgebouw gepland en aan de Luitje 
Broekemastraat enkele woningen. In het zuiden, aan de andere kant van de 
Verzetslaan, is een nieuwe wijk in de planning, de Purmer-Zuid-Zuid. Bij deze 
plannen heeft de Stadspartij wederom gezorgd dat er serieus is geluisterd naar de 
bezwaren van bewoners. Dat zal de Stadspartij - Beemster Polder Partij in de 
toekomst blijven doen.  
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1.7 WEIDEVENNE  
De bebouwing in De Weidevenne bereikt haar voltooiing. Het lint van appartement 
gebouwen aan het Noord-Hollands kanaal is zo goed als afgerond. Het is een mooie 
wijk geworden met kwalitatief hoogwaardige woningbouw van een zeer divers 
karakter. Kortom: een goede mix in een mooie woonwijk.  

1.8 MIDDENBEEMSTER 
De dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040 is vorig jaar door de Raad vastgesteld. 
Inwoners hebben hun ideeën hoe Middenbeemster er in de toekomst uit moet gaan 
zien kenbaar gemaakt en hier is bovengenoemde visie uit voortgekomen. Een 
sprekend voorbeeld van het “van buiten naar binnen werken” uit de Beemster. De 
Stadspartij – Beemster Polder Partij zet zich in om het marktplein een gezellige 
ontmoetingsplek te laten blijven met winkels voor de dagelijkse boodschappen en 
meer, horeca, musea en een theater. In woonwijk De Keijser moet een nieuwe 
basisschool worden gevestigd met onder hetzelfde dak een bibliotheek en een 
integraal kind centrum. De huisartsen, fysiotherapeuten en de apotheek kunnen 
worden gevestigd in een nieuw gezondheidscentrum op het Tobias de Coeneplein. 
Er dienen meer (betaalbare) woningen/appartementen voor jongeren en senioren te 
worden gebouwd. Wij steunen het initiatief voor een “Knarrenhof” voor de senioren. 
Daarnaast zijn we van mening dat het IJsbaanterrein Middenbeemster als 
“Evenemententerrein” behouden moet blijven. 

1.9 WESTBEEMSTER 
Westbeemster is een kleine kern met een groot probleem: een bovenmatig 

kerkgebouw met een nog onduidelijke toekomst. Het kerkbestuur heeft opdracht 

gegeven tot een Modellenstudie met ontwikkelpotentie tot een 12-tal appartementen 

voor verschillende doelgroepen en een kapelfunctie, waarbij naastliggende gronden 

ook ruimte biedt aan enkele nieuwbouwwoningen. 

Het samenspel van gebouwen in de dorpskern met lintbebouwing, het kerkgebouw 

en aangebouwde pastorie, een voormalig klooster met school en Brasserie annex 

Dorpshuis de Kerckhaen zijn heel beeldbepalend voor een klein dorp met 450 

inwoners. Het is een dynamisch dorp met vele verenigingen en een florerende 

voetbalvereniging en een basisschool met toekomst. Het verenigingsleven speelt 

zich voornamelijk af in de gemeenschapsruimte van de Kerckhaen welke na Corona 

een doorstart hoopt te maken. Daarnaast heeft de Wereldtuin in het groen achter de 

kerk een grote sociale functie waar vrouwen vanuit de wijde omgeving en van vele 

nationaliteiten gebruik maken. Het centraal gelegen plein waar “alles samenkomt” 

heeft nog een parkeerfunctie maar is bijzonder geschikt om er een parkachtige 

omgeving van te maken. De huidige toegangsdam zal op termijn worden vervangen 

door een brug met poortelementen.  

Het naastgelegen wijkje uit de jaren 60 is recent op initiatief van bewoners opnieuw 

ingericht en daar wonen veel jonge gezinnen die bewust hebben gekozen voor een 

dorpse sfeer met weinig voorzieningen. Door bezoekers uit de wijde omgeving is er 

wel een continu parkeerprobleem. In het 3e kwartaal van 2021 wordt de 

Dorpsontwikkelingsvisie van Westbeemster door de gemeenteraad vastgesteld en 

zal een aanzet worden gemaakt om deze kleine kern toekomstbestendig te maken. 
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1.10 NOORDBEEMSTER  
Het dorp Noordbeemster, ooit bedoeld als een kruisdorp, is een klein dorp met 
lintbebouwing gebleven. Het dorp wordt doorsneden door 2 doorgaande wegen: de 
Provinciale weg N509, en de Oosthuizerweg.  
Deze enclave heeft binnen de komgrenzen wel geteld 36 woningen, een restaurant, 
een brandstofuitgiftepunt, garage, speelgoedwinkel en een voormalig schoolgebouw 
de Bonte Klaver. Deze activiteiten zijn van groot belang voor het buitengebied van de 
polder, die voor dit gebied hier haar culturele basis heeft.  
 
Het is zaak om op een bescheiden schaal die levendigheid in deze enclave weer wat 
te vergroten. Daarin zal een school die door zijn kleine maat juist bij veel kinderen 
goed past, een centrale plaats moeten krijgen. Dan kan dit knooppunt van de 
busverbindingen naar Alkmaar, Hoorn en Purmerend, samen met wat kleine 
uitbreidingen, weer vitaliteit krijgen en zullen kleine bedoeningen en streekproducten 
hier een goed verkooppunt kunnen vinden. De Dorpsontwikkelingsvisie die nu wordt 
opgesteld moet hier antwoord op geven. 

1.11 ZUIDOOSTBEEMSTER 
Al enige jaren is Zuidoostbeemster flink aan het groeien. Deze groei zal in de 
komende jaren doorgaan. Daarom is het van belang dat de verkeersafhandeling, de 
voorzieningen en het woningaanbod integraal worden meegenomen in de plannen. 
 
Door de fijne ligging, zo dicht bij de binnenstad van Purmerend is het fijn wonen. 
Hierdoor zijn de aangeboden woningen in Zuidoostbeemster zeer gewild.  
 
Deze woningbouw heeft nu zijn uiterste groei bereikt. Eerst zal gekeken dienen te 
worden hoe de verdere infrastructuur en maatschappelijke noodzakelijke 
voorzieningen hun plek kunnen vinden in deze groeikern. De Stadspartij – Beemster 
Polder Partij wil een gedegen onderzoek naar mogelijke verkeersoplossingen om 
voor aanwonenden en gebruikers van de Purmerenderweg en Zuiderweg een 
leefbare en veilige weg te realiseren, ook al is de verbreding en de verandering van 
de op- en afritten van de afslag Purmerend/Zuidoostbeemster voor enige jaren 
uitgesteld. 
 
Bij de ontwikkeling van Uitbreidingsplan ZOB II moet worden vastgehouden aan de 
vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is 
voorstander van een 2e school met kinderopvang, zorgfuncties, speelgelegenheid, 
en genoeg groen voor individuele sport.  

1.12 AGRARISCH GEBIED 
Het Buitengebied van Beemster is in termen van provinciaal beleid ingedeeld als een 
gebied voor grootschalige landbouw. Dit kenmerkt zich met ruime bouwvlakken tot 2 
hectare en door een variatie van melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven, zaadteelt, 
sierteelt en enkele vlees-producerende bedrijven. Het faciliteren van deze bedrijven 
is bepalend voor de vitaliteit van deze sectoren en het in stand houden van het open 
cultuurlandschap van de droogmakerij.  
Stadspartij- Beemster Polder Partij wijst beperkingen op teelten af en ziet het 
economisch belang van de reizende bollenkraam. 
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Het Buitengebied van Beemster is een hoogwaardig agrarisch productiegebied waar 
gewassen en zuivelproducten worden geproduceerd. Dit vindt plaats in balans met 
het weer, de bodemgesteldheid en natuuraspecten waarbij het belang van 
biodiversiteit, vitale bodem, nuttige insecten en schone lucht algemeen worden 
erkend. Voor gezonde bedrijven is continuïteit een vereiste en vergt dus bestendige 
beleidslijnen, waarbij doelen worden ingezet i.p.v. maatregelen. Samen moet dat 
leiden tot inclusieve landbouw. 
 
Erfinrichting en goede ontsluiting met zowel dammen als bruggen is zowel voor de 
logistiek op het erf als voor de verkeersveiligheid op de openbare weg van het 
grootste belang. De verkaveling, die is gericht op het economisch beheer van 
landerijen en voorkomen van onnodige transporten en ontsluitingen behoort tot de 
uitdagingen in de ruimtelijke ordening in de komende jaren.  
 
Eind 2021 wordt het geactualiseerde Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Zij 
dient ontwikkelingen te ondersteunen, de kernwaarde te bevestigen en het maatwerk 
te leveren waarmee de huidige en komende wet- en regelgeving economisch 
mogelijk worden. Het fenomeen plattelandswoning zal slechts in die gevallen 
toegepast kunnen worden als dit geen nadelige effecten heeft voor naast liggende 
bedrijven. 
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil de discussie over verbetering van de 
biodiversiteit voortzetten, welke in 2020 in Beemster is gestart. Deze discussie sluit 
uitstekend aan op die hierover in het stedelijk gebied.  
Er vindt geen woningbouw in het open landschap plaats behoudens transformaties 
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen met aandacht voor de omliggende 
bedrijvigheid.  
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil geen zonneweiden en windturbines op 
agrarische grond. Dit wordt als een vorm van industrialisatie ervaren en verarmt de 
biodiversiteit en de openheid van het landschap en gaat ten koste van de 
hoogwaardige cultuurgrond. Op daken van schuren zijn zonnepanelen toegestaan. 
Op bouwvlakken zijn zonnepanelen en kleine windmolens alleen toegestaan voor 
eigen gebruik. 
 
Het maaibeleid langs wegen en paden is een balans tussen verkeersveiligheid en het 
versterken van de biodiversiteit. In de polder, met agrarische productie, speelt ook 
het beheer van minder gewenste of zelfs gevaarlijke planten voor mens, dier en of 
materieel (bijv. Grote Berenklauw, Jacobskruiskruid, Japanse Duizendknoop) een 
belangrijke rol. Vakkundig uitgevoerd maaibeleid is dan ook een voorwaarde voor 
goed beheer van de openbare ruimte. De Stadspartij - Beemster Polder Partij 
stimuleert ook initiatieven van bewoners om als vrijwilliger zelf deel te nemen aan het 
beheer van de bermen, parken en de groenvoorziening. Door deze vrijwilligers te 
faciliteren kan er samen een hoog niveau van onderhoud per buurt tegen betrekkelijk 
lage kosten worden bereikt. 
 
Stadspartij- Beemster Polder Partij opteert voor een Portefeuille Agrarische Zaken 
(PAZ) om in het college van B&W in de nieuwe gemeente Purmerend de ruimtelijke 
ordening met het maatwerk dat nodig is in het buitengebied in goede banen te leiden 
met oog voor het economisch belang en de kernkwaliteiten. 



Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

5 september 2021 Pagina 14 van 48 

  



Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

5 september 2021 Pagina 15 van 48 

2 VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN 

Wonen is van groot belang en daarom wil de Stadspartij - Beemster Polder Partij 
zorgen dat er veel woningen worden gebouwd. Vooral woningen voor de 
doelgroepen waar nu veel vraag naar is. Starters op de woningmarkt gaan dit merken 
in positieve zin. Hier zal echt voor gebouwd moeten worden. De Stadspartij - 
Beemster Polder Partij wil aan 30% (sociaal) -30% (middelduur) -40% (vrij) norm 
blijven vasthouden. Op bepaalde locaties kan hiervan worden afgeweken, om juist 
die woningen waar vraag naar is te kunnen bouwen.  
Er moeten betaalbare koopwoningen worden gebouwd zodat de keuze makkelijker 
wordt. Dat betekent: veel bouwen zonder de stad te verstikken. De Stadspartij – 
Beemster Polder Partij ziet mogelijkheden om de landelijk premie C subsidie weer 
van stal te halen. Als het bouwen echt duurder wordt door het materiaal dan kan dit 
met subsidie naar beneden worden gebracht. Dit heeft alleen kans van slagen met 
nieuwe woningen.  
De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil dat de huurdersheffing komt te vervallen 
en dat de sociale woningbouwcoöperaties dat geld kunnen investeren in het bouwen 
van nieuwe woningen.  
De Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt het prima als deze corporaties ook 
woningen bouwen om tegen een redelijke prijs te verkopen om zo nog meer geld te 
kunnen investeren in sociale woningbouw en goedkope koopwoningen. Door het 
uitbreiden met nieuwe werklocaties is het nodig dat er ook aanzienlijk woningen 
worden gebouwd op of nabij bedrijfsterreinen om de werknemers dicht in de buurt 
van hun werk te laten wonen. Dat geeft ook meer leven in de avonduren waardoor de 
sociale controle zal toenemen. Het gaat dan wel om delen waar gewoond kan 
worden en andere bedrijven niet worden geremd in hun werkzaamheden en 
mogelijke uitbreidingskansen. 
 
Uiteraard gaan wij binnen de huidige gemeente Purmerend tegen de grens van in het 
bijzonder binnenwijks bouwen (verdichtingsbouw) aanlopen. Wat ons betreft zijn 
deze grenzen met inachtneming van de voltooiing van de huidige bouwplannen 
bereikt. De leefbaarheid van de wijken mag niet verder worden aangetast door groen 
of laagbouw (zoals vrijkomende schoollocaties) om te zetten in hoogbouw. We 
koesteren de bestaande grondgebonden woningen. Het benutten van deze 
binnenwijkse ontwikkellocaties is heel arbitrair, uitgezonderd kan in die zin passende 
vervangende bebouwing zijn (denk aan leegstaande schoolgebouwen). Mensen 
wonen in een bepaald gebied wat stedenbouwkundig is afgerond. Zij zijn in de 
betreffende gebieden gebruikers/eigenaren van de woningen en hebben daar al 
jaren hun woonplek gevonden met plezier, en daar wordt door verdichtingsbouw een 
grote inbreuk op gedaan.  
 
Bij grootscheepse renovaties van wijken ligt dat anders. Waar grote gebieden worden 
herontwikkeld zijn meer mogelijkheden om een nieuw opgezette wijk of buurt te 
realiseren waar de leefbaarheid en het woonplezier kunnen worden gegarandeerd. 
En maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundige visie. 
 
Onze woningvoorraad moet beter benut worden. Bevordering van doorstroming kan 
hierin een uitkomst bieden. Kopen om te verhuren is absoluut onwenselijk. 
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De nieuwe wijken in Purmerend en in de Beemster zoals: de Weidevenne, De Keijser 
en Nieuwe Tuinderij West en Oost zijn favoriete plaatsen voor gezinnen om er te 
wonen. Het zijn mooie ruim opgezette woonwijken met veel groen en voldoende 
speelplekken voor kinderen. 

2.1 STARTERS 
Jongeren willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Door de hoge 
woningprijzen en te kort aan huurwoningen is dit nu niet mogelijk. Hiervoor is het 
nodig dat er meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar komen 
voor huurders. 
Bevorderen van doorstroming van huurders naar meer te bouwen middel dure 
huurwoningen kan hierbij behulpzaam zijn. 

2.2 SENIOREN 
Naast de zeven verzorgingshuizen met aanleunwoningen in Purmerend heeft de 
Beemster twee appartementsgebouwen, Middelwijck en Zuiderhof waar senioren bij 
elkaar wonen, alles gelijkvloers en een hoofdgebouw waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten om koffie te drinken of mee te doen aan activiteiten. In 
appartementsgebouw Villa Zuidwijk bij de Beemsterbrug wonen zowel senioren als 
junioren. Bij de Dorpsontwikkelingsvisies is door de inwoners aangegeven dat er een 
grote behoefte is aan woonruimte, huur en/of koop voor senioren, jongeren en 
minder validen. Een groep bewoners zet zich in voor een zgn. “Knarrenhof” in 
Middenbeemster, waar winkels en zorg binnen handbereik zijn. Senioren die nu in 
een gehuurde ééngezinswoning wonen de mogelijk bieden, maar ook enthousiast 
maken om te verhuizen naar een van alle gemakken voorziene (nieuwe) kleinere 
woning of appartement en met bv. behoud van hun huurvoorwaarden en/of 
verhuisvergoeding, zodat de achtergelaten woningen beschikbaar komen voor 
gezinnen. 

2.3 JONGEREN 
In Purmerend worden jongerenwoningen aangeboden via een jongerencontract. Dit 

zijn in de meeste gevallen studio's of tweekamerwoningen tussen de 30 en 50 m2. 

Vanwege dit karakter zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor (alleenstaande) 

jongeren die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt. Een jongerencontract 

heeft een duur van vijf jaar en is beschikbaar voor jongeren van 18 tot en met 27 

jaar. De inschrijfduur van de jongere blijft bij het aangaan van een jongerencontract 

behouden. De Stadspartij - Beemster Polder Partij blijft zich inzetten om, waar 

mogelijk, meer jongerenwoningen te realiseren om zo de wachtlijsten te verkorten.  

De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil ook kwetsbare jongeren de mogelijkheid 
bieden om zelfstandig te kunnen wonen met en/of zonder begeleiding. Daarom 
streven we ook naar verdere uitbreiding van het aantal woningen tussen jeugdzorg, 
Wmo (beschermd wonen) en maatschappelijke opvang in, om een doorgaande lijn in 
woonaanbod voor 18-/18+ te realiseren. 
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3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID  

De Baanstee Noord zal binnen enkele jaren geheel met bedrijven bezet zijn. Dat 
maakt het voor de gehele regio belangrijk dat de Baanstee Noord wordt uitgebreid 
om de verhouding van wonen en werken meer in balans te brengen.  
Nu gaat meer dan de helft van de werknemers uit Purmerend de stad uit voor werk 
naar elders, vooral Amsterdam.  
Vanuit een goed draaiende economie is er werk en zijn er goede voorzieningen zoals 
een goede infrastructuur, gezondheidszorg, culturele gelegenheden, 
sportaccommodaties goed onderhouden groen, goede wegen etc.  
Purmerend neemt deel aan de Metropool Regio Amsterdam en dat biedt vele kansen 
om regionaal economische maar ook sociale ontwikkelingen te stimuleren.  
 
Stadspartij - Beemster Polder Partij wil dat de gemeente samen met ondernemers 
investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in 
veiligheid voor bedrijventerreinen. De gemeente 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 
Met een goede en proactieve citymarketing moet Purmerend een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels creëren. De gemeente 
moet ontwikkelingen bij bedrijven stimuleren door prioriteit te geven aan de 
afhandeling van vergunningen. Daarmee faciliteert de gemeente de dynamiek van 
bedrijven. Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op niet-
duurzame. 
 
De transformatie van het industrieterrein de Koog naar een woon/werkgebied is een 
prachtig initiatief en voegt ca. 1.000 woningen toe aan de woningvoorraad van 
Purmerend. Voorwaarde is wel dat de Koog primair een bedrijventerrein blijft en de 
verkeersveiligheid op de gemengde functie wordt aangepast. De stadspartij – 
Beemster Polder Partij is voorstander van het verbouwen van leegstaande 
kantoorgebouwen en bedrijfspanden tot starterswoningen, jongerenwoningen, 
ouderenhuisvesting, hotel of bedrijfsverzamelgebouwen. 
 
Alle bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar zijn, zowel per openbaar vervoer, als 
met de fiets, te voet en per auto. Bedrijventerreinen dienen een goede 
bewegwijzering te hebben om onnodig zoekend verkeer te voorkomen. Bedrijven met 
onderlinge economische bindingen worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst om 
distributiestromen zo efficiënt mogelijk te houden. Dit voorkomt filevorming en zorgt 
voor tijdwinst en minder CO2-uitstoot. 
Parkeren moet bij nieuwe bedrijven bij voorkeur op het eigen terrein. Op 
bedrijfsparkeerterreinen moet meer gehandhaafd worden op illegale opslag, 
vervuiling en asociaal parkeergedrag.  
  
Het oudste bedrijventerrein van Middenbeemster, Insulinde, heeft door zijn 
combinatie van werken, wonen en sporten een bijzonder karakter. Een facelift met 
aandacht voor de verkeersveiligheid, parkeren, openbaar groen, bewegwijzering, 
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verlichting en gevelverfraaiing is nodig. Als er ruimte vrijkomt kan er worden 
onderzocht of daar ook woningen kunnen worden gerealiseerd. 
Bamestra is een bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven waar ook gewoond kan 
worden bij het bedrijf. Het functioneert goed, maar het kan niet uitbreiden zonder 
verdichting. In de Dorpontwikkelingsvisie Middenbeemster 2020-2040 is de 
voorgenomen opwaardering en herinrichting van deze twee bedrijventerreinen 
beschreven.  

3.2 WERKGELEGENHEID 
Stadspartij - Beemster Polder Partij is van mening dat werk de beste sociale en 
economische zekerheid biedt. Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat de 
inwoners in staat worden gesteld om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Daarom wordt in de eerste plaats fors ingezet op intensieve begeleiding, 
strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing met daarnaast 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. 
  
Bedrijven dienen gestimuleerd te worden om mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking in dienst te nemen. Hierbij is het van belang dat ook wordt 
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 vervolgtraject naar een reguliere baan. 
Bijstandsgerechtigden moeten gestimuleerd worden om werk aan te nemen. Ook 
kunnen zij gedwongen worden iedere passende baan te accepteren en bij weigering 
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.  
Om meer banen te creëren, moet er meer ruimte komen voor bedrijven in de 
vrijetijdssector. De komst van een hotel in de Kom A7 biedt een goede kans om dit 
gebied te verbeteren en te ontwikkelen tot een verblijfs-, recreatie- en 
horecagelegenheid. Het is ook goed voor de toelevering van arbeids- en 
opleidingsplaatsen. 
 
Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, zal tijdig goede voorlichting worden gegeven 
over de te volgen (vervolg) opleiding. Opleidingsinstituten hebben nauw contact met 
het bedrijfsleven. Geef de jeugd aanbevelingen voor het volgen van een opleiding 
waar de kans op het vinden van een baan waarschijnlijk is.  
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4 VEILIGHEID 

Een gemeente kan niet fijn en prettig zijn om te leven of te werken als het er niet 
veilig zou zijn. 100% veiligheid is niet te garanderen. Wel kun je de leefbaarheid van 
een stad vergroten om een gemeente schoon, heel en veilig te houden. Zowel 
woonwijken als bedrijfsterreinen dienen goed te worden onderhouden. De openbare 
ruimte is geen opslagterrein.  
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt op 
de bedrijfsterreinen waarbij eigenaren op het bedrijfsterrein zelf zorgen voor netheid 
en uitstraling van het terrein. De gemeente moet, na een aanmaning, bestuurlijk 
kunnen optreden op kosten van de ondernemer. 
Nu zien wij dat veel terreinen, vooral de bedrijfsverzamelgebouwen, aantrekkelijk zijn 
voor criminele zaken. De Stadspartij - Beemster Polder Partij ziet liever dat dit soort 
zaken worden bemoeilijkt en is blij dat er binnen de gemeente met goedkeuring van 
de Stadspartij - Beemster Polder Partij een team Ondermijning werkzaam is. 
Vaak zie je dingen niet maar ze zijn er wel. Daarom is het goed dat mensen zaken 
kunnen melden die niet goed zijn bij Meld Misdaad Anoniem, waar de gemeente 
Purmerend bij is aangesloten. 
Verder is de Stadspartij - Beemster Polder Partij groot voorstander van uitbreiding 
van camera’s (tijdelijk of permanent) op de openbare weg als er sprake is van 
wanordelijk of overlast gevend gedrag. Het is wel noodzakelijk dat deze camera’s live 
worden uitgekeken om direct de politie en/of handhaving te kunnen aansturen. 
 
Purmerend moet een gemeente 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. 
Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen. Dat gaat verder dan algemene 
maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Het gaat ook om op elkaar passen, 
snelle reactie bij meldingen, een vertrouwd gezicht in de wijk of de buurt.  
 
In onze gemeente hebben we brandweerlieden die in vaste dienst zijn en vrijwilligers. 
Beide zijn professioneel opgeleid en getraind. De vrijwilliger doet dit werk naast zijn 
of haar baan elders of vanuit eigen bedrijf. Deze historisch gegroeide 
dienstverlenende organisatie, met voor gelijk werk verschillende beloningssystemen, 
is in de ogen van de Europese wetgeving ongeoorloofd. Dat zou in de praktijk 
betekenen dat iedereen een vaste betrekking moet krijgen. Dan zullen de meeste 
vrijwilligers hun vaste werk moeten opzeggen of hun bedrijf moeten opheffen. Zij 
zullen dan kiezen voor het stoppen met deze dienstverlening. In navolging van de 
Reddingsbrigade zou er een andere rechtsvorm zoals een stichting in het leven 
geroepen kunnen worden. Of het wordt zaak dat aangetoond wordt dat het werk van 
de professional in vaste dienst vele andere taken omvat en daarvoor zijn extra 
beloning ontvangt. Maar voor ons staat vast dat de vrijwillige brandweer behouden 
blijft voor onze gemeente. 

4.1 VERKEERSVEILIGHEID 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij zet zich in voor veiligheid in het verkeer. 
Veelal op aangeven van de bewoners worden snelheidsbeperkende maatregelen 
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doorgevoerd. Ook de locatie voor scholen wordt hierin meegenomen. De school zal 
zoveel als mogelijk op een veilige manier bereikbaar zijn voor de kinderen en de 
ouders.  
Waar even mogelijk moet te hard rijden in de woonwijken en dorpskernen en de 
doorgaande wegen in de Beemster worden teruggedrongen.  
Om de veiligheid voor met name de kwetsbare deelnemers zoveel mogelijk te 
vergroten dienen de struiken op hoeken, kruispunten en oversteekplaatsen laag 
worden gehouden. De veiligheid van voetgangers en fietsers op de buitenwegen 
zonder vrij liggende voet- of fietspaden verdient dringend aandacht. 
 
De verlichting in donkere straten en stegen dient te worden verbeterd. De Stadspartij 
- Beemster Polder Partij staat voor “Duurzaam veilig in het buitengebied” in 
combinatie met aandacht voor leefbaarheid. 
 

4.2 DRUGSOVERLAST EN ALCOHOLGEBRUIK 
Drugsoverlast heeft vanuit de Stadspartij - Beemster Polder Partij grote aandacht. In 
samenwerking met de politie zal de gemeente bestuurlijk blijven optreden, om 
panden te sluiten waar drugshandel of kweek wordt aangetroffen. De Stadspartij - 
Beemster Polder Partij wil laten onderzoeken of de bestuurlijk boete omhoog kan 
worden gebracht zodat het niet meer lucratief zal zijn om eraan te beginnen.  
 
Drugshandel en het gebruik van lachgas zal actief aangepakt worden om te 
voorkomen dat er slachtoffers gaan vallen en met name onder de jongeren die het 
betreft.  
Er zijn te veel jongeren die nog langs de kant van de maatschappij staan. Door een 
directe aanpak en het bieden van zorg en hulpverlening, bieden van de kans op 
studie en werk, is het mogelijk om het verschil voor deze jongeren te maken. Dan zal 
er wel contact met hen moeten zijn en de benodigde tijd om er aandacht aan te 
geven.  
 
In het bijzonder zijn de handhavers de ogen en oren op straat voor de gemeente. Zij 
zijn in staat om problemen adequaat te signaleren en door te verwijzen naar de 
personen of instellingen die ervoor zijn. Denk daarbij aan het team ondermijning, 
politie, bouwtoezicht en wijkmanagers. 
 
Drugsdealers op straat, in de horeca, tijdens evenementen en op 
ontmoetingsplaatsen dienen keihard aangepakt te worden. Coffeeshophouders 
dienen streng te worden gecontroleerd op verkoop van softdrugs aan minderjarigen. 
Het aantal coffeeshops in Purmerend moet niet verder worden uitgebreid. 
De huidige aanpak van drugspanden en illegale hennepkwekerijen dient voortgezet 
te worden.  
  
Door middel van goede voorlichting en begeleiding zal naast drugsgebruik ook 
alcoholverslaving dienen te worden bestreden.  
Buitensporig alcoholgebruik onder jongeren moet worden teruggedrongen. 
Verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar dient met kracht te worden 
aangepakt. 
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4.3 WIJKPOSTEN 
Het streven is dat elke wijk en dorp een wijkpost krijgt waar de wijkmanager, de 
wijkagent en de wijkhandhavers op gezette tijden aanwezig zijn. Op deze manier zijn 
zij makkelijker en laagdrempelig aanspreekbaar voor de bewoners. Zeker met het 
verhuizen van het politiebureau naar de Baanstee is dit een aandachtspunt. 

4.4 HANDHAVING EN VOORKOMEN VAN OVERLAST 
Voor de Stadspartij - Beemster Polder Partij is het belangrijk dat de capaciteit van 
handhaving dermate op peil is dat er in samenwerking met de politie op een 
professionele manier overtredingen aangepakt kunnen worden om de leefbaarheid 
en de veiligheid in de gemeente te kunnen verbeteren. Handhaving als dienst heeft 
zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot een professioneel team binnen de 
gemeente Purmerend. 
Door extra uitbreiding de afgelopen collegeperiode is het mogelijk geworden om in 
drie groepen te gaan werken waardoor de gehele week voorzien is van handhaving. 
Zowel in de dag en avonddiensten De samenwerking tussen handhaving en politie is 
in Purmerend echt uniek te noemen en dat willen wij ook zo vasthouden. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de stad, de vergroting van het grondgebied met meer 
woningen bedrijven en activiteiten in de stad, zoals evenementen en het reguleren 
van parkeren, is het overigens onvermijdelijk dat handhaving verder wordt uitgebreid.  
 
De Politie trekt zich zichtbaar meer terug uit het binnenstedelijk gebied in verband 
met de bestrijding van ernstige criminaliteit zoals drugs gerelateerde en overige 
geweldsmisdrijven. Daardoor is het noodzakelijk om in de stad en de buurten, daar 
waar de politie zich terugtrekt, meer handhaving in te gaan zetten om de buurten 
veilig en vooral leefbaar te houden. 
  
De bevoegdheden van de handhavers dienen uitgebreid te worden ten aanzien van 
het optreden tegen verkeersovertreders zoals te hard rijden en zwaardere 
milieudelicten. 
Vanuit handhaving is de controle van vergunningen van bedrijven van belang om te 
zorgen voor minder gebruik van energie door beter isoleren en opwekken van 
duurzame energie. Er dienen ook regelmatig inspecties uitgevoerd te worden op 
brandveiligheid en gevaarlijke opslag 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.  
 
Door buurtgericht te werken krijgen de handhavers meer bekendheid en zijn 
duidelijker aanspreekbaar in de buurt. De handhavers zijn de Ogen en Oren op straat 
voor de gemeente en zullen zo in staat zijn om adequaat door te verwijzen naar de 
personen of instellingen die ervoor zijn. Denk daarbij aan het team ondermijning, 
politie, bouwtoezicht en wijkmanagers. 
 
Handhaving zal extra inzet blijven plegen op de aanpak van jeugdoverlast. Door 
direct het contact met de jongeren te zoeken en op te treden waar nodig is wordt het 
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mogelijk om sneller verdere escalatie te voorkomen.  
Er dient een actief handhavingsbeleid te zijn op overlast door het fietsen en rijden 
met bromfietsen in voetgangersgebieden zoals wijkwinkelcentra en in de binnenstad 
tijdens de verbodstijden. Lang geparkeerde caravans, campers en aanhangwagens, 
maar ook fiets- en autowrakken zouden sneller uit het straatbeeld verwijderd moeten 
worden. 
 
Handhaving zal ook meer, in samenwerking met de reiniging, controles dienen uit te 
uitvoeren voor het tegengaan van vervuiling van de openbare ruimte door het 
dumpen van afval. De dienst zal daartoe ook in de dag en avonduren telefonisch 
bereikbaar dienen te zijn om zo snel mogelijk op meldingen te kunnen reageren om 
de pakkans te verhogen.  

4.5 OGEN EN OREN 
Samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld Ogen en Oren worden ondersteund. 
Ogen en Oren is een samenwerkingsproject tussen bewoners, gemeente en politie 
met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Bewoners lopen 
of fietsen in hun vrije tijd in een opvallend hesje door hun wijk om preventief zichtbaar 
aanwezig te zijn. Een project wat de Stadspartij – Beemster Polder Partij van harte 
ondersteunt.  
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5 ZORG EN WELZIJN 

5.1  WELZIJN  
Welzijn is niet vanzelfsprekend. De gemeente Purmerend heeft in de afgelopen jaren 

laten zien dat zij op dit gebied goed is voorbereid en goede prestatie verricht. Maar 

zoals in de rest van Nederland is ook voor de nieuwe gemeente Purmerend het 

dossier Jeugdzorg een harde kluif. Lange wachttijden, toenemende instroom, langere 

behandelperiodes, meer vraag naar specialistische hulp en zorg, die samen een 

aanslag vormen op het beperkte budget dat voor jeugdzorg beschikbaar is. De wil is 

er maar de ruimte voor uitvoering ontbreekt.  

Om uit deze impasse te komen zal een systeemverandering stapsgewijs ingevoerd 

kunnen helpen om de instroom te verminderen, wachttijden af te laten nemen en er 

vervolgens voldoende budget vrijkomt voor specialistische zorg aan vóór-en 

achterkant van de Jeugdzorg. 

Naar het inzicht van de Stadspartij - Beemster Polder Partij zou een eerste stap 

gezet kunnen worden om dit via het principe van Vóórzorg in samenwerking met 

onderwijs en gemeente te bereiken. 

Met Vóórzorg bedoelen we het doorbreken van de impasse qua instroom en 

wachttijden door de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente te 

vergroten. Vóórzorg is het meest effectief in de periode dat het kind op school zit en 

voortdurend kan worden gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Dit vraagt het één en 

ander van de scholen en het personeel: meer kennis van en tijd voor de sociale-

emotionele ontwikkeling van het kind. Door Vóórzorg op scholen kan het kind in haar 

of zijn eigen omgeving blijven zonder direct in een jeugdzorgtraject terecht te komen. 

Er is dus behoefte aan psychosociale begeleiders die daadwerkelijk deelnemen aan 

het proces op scholen en daar hun observaties doen en adviezen geven. 

Vanzelfsprekend kost het volgen en sociaal emotioneel begeleiden van kinderen op 

school een aanzienlijk bedrag. Voor een deel kunnen deze kosten worden betaald uit 

jeugdzorgbudget van de gemeente, omdat met Vóórzorg de instroom naar de 

jeugdzorg wordt beperkt en de korte wachttijden specialistische zorg voorkomen. 

Ook de scholen kunnen meebetalen omdat inzet van psychosociale begeleiders de 

taken van de leerkracht verlichten.  

De Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt dat een ombuiging nodig is van het 

huidige beleid. Voor de introductie van Vóórzorg zal budget beschikbaar dienen te 

zijn om ervaring op te doen met deze intensieve samenwerking tussen gemeente en 

het onderwijs. 

Bij inkoop van jeugdzorg moet er zoveel mogelijk worden gezorgd dat de in te kopen 

zorg gericht is op directe zorg. Administratieve lasten moeten tot een minimum 

worden beperkt en onnodige managementlagen dienen niet te worden geaccepteerd. 

Bij inkoop moet dit worden opgenomen in het aanbestedingsdocument. 

5.2 SENIOREN 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil zich de komende periode extra richten op 
een goed op de vergrijzing ingerichte samenleving, zowel fysiek als sociaal. Hiervoor 
dient er een integraal en dynamisch uitvoeringsprogramma Ouderen opgesteld te 
worden dat tot stand komt in overleg met inwoners, verschillende gemeentelijke 
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afdelingen en externe partners (onder andere CLUB Welzijnswerk, Spurd). De vier 
pijlers waarop dit programma is gebaseerd zijn Wonen en Woonomgeving, Gezond 
en Vitaal, Verbondenheid, Zingeving en Eenzaamheid en Ondersteuning en Zorg 
Thuis.  
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil zich richten op het langetermijneffect: wij 
vinden dat in Purmerend met name het accent dient te liggen op de grotere groep 
ouderen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen en daardoor genieten van 
een goede oude dag. Dat kan door op korte termijn de samenwerking tussen alle 
partners nog beter te organiseren en meer gebruik te maken van de kwaliteiten van 
mensen in de 3e levensfase. De Stadspartij - Beemster Polder Partij ziet de rol van 
de gemeente daarin als regisseur en in hoofdzaak facilitair. Waar nodig is een 
ambtelijke coördinator wenselijk en waar noodzakelijk nuttig. 
  
Er dienen over de verschillende beleidsvelden heen verbindingen gemaakt te worden 
onder regie van de gemeente. Het aantal ouderen stijgt ieder jaar en dat brengt 
veranderingen aan in de zorgvraag en de woonvraag. De wijze van ondersteuning 
moet meegroeien met deze veranderende vraagstelling. Omdat veel ouderen (nog) 
niet zijn ingevoerd in de digitale omgeving dienen loketfuncties te blijven bestaan met 
- waar nodig - voldoende ondersteuning.  
 
De aandacht voor Verbondenheid, Zingeving en Eenzaamheid zou bij voorkeur 
wijkgericht dienen te worden georganiseerd door ouderen te betrekken bij 
maatschappelijke activiteiten via de netwerken waarin ouderen actief zijn.  
Ontmoetingsplaatsen voor ouderen zijn hierbij een doeltreffend middel. De 
Stadspartij - Beemster Polder Partij wil dat er zorgsteunpunten komen waar ouderen 
terecht kunnen met hun vragen. Zo ontstaan er korte lijnen voor eventuele 
noodzakelijk gewenste aanpassingen in woon- en zorgbehoefte.  
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij is een voorstander van het uitbreiden van 
mantelzorgwoningen en om hiervoor in de lopende en de komende begrotingen 
budget te reserveren. Daarnaast dient ook te worden gekeken naar de behoefte aan 
zogenaamde kangoeroe woningen.  
 
Inwoners van onze stad, die steeds meer thuis oud worden, krijgen in toenemende 
mate te maken met zorgafhankelijkheid en beperkingen waardoor de zorgkosten 
onbetaalbaar dreigen te worden. Zorgpartijen in Nederland hebben al aangegeven 
dat ze hierin een rol willen vervullen. Zij hebben een beweging in gang gezet waarin 
het dagelijks functioneren van mensen centraal staat: “de juiste zorg op de juiste 
plek”. De Stadspartij - Beemster Polder Partij kan zich volledig vinden in deze 
aanpak, waarbij de gemeente de regie neemt. Kosten kunnen worden ingedamd 
door preventie, vroeg signalering en goede voorzieningen in de wijken. Er dient 
voldoende aandacht te worden geschonken aan het tekort aan zorgpersoneel.  
 
Toegankelijkheid is van groot belang voor ouderen. Looproutes moeten veilig zijn, 
openbare gebouwen moeten zonder hinder toegankelijk zijn, oversteekplaatsen 
moeten veilig zijn met voldoende tijd om over te steken.  
 
Bij de aanbesteding voor het openbaar vervoer is voor het aanvullend openbaar 
vervoer en de buurtbus de kwaliteit van het vervoer leidend boven de financiën.  
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5.3 MINIMABELEID 
Het gemeentelijke minimabeleid dient in de eerste plaats gericht te zijn op het 
kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Kinderen van gezinnen met een 
minimuminkomen moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan sport, kunst en 
cultuur. 
Er dient een één-loketfunctie te zijn voor mensen die in grote financiële nood zitten of 
dreigen te komen waarbij laagdrempeligheid en begrijpelijke communicatie van groot 
belang zijn. Zaken als laaggeletterdheid kunnen een rol spelen bij schulden. Er moet 
een brede kijk zijn op wat mensen en gezinnen nodig hebben: niet alleen in geld 
maar ook in gezondheid, zingeving en meedoen. 
De schuldhulpdienstverlening is door de gemeentelijke organisatie goed geregeld in 
Purmerend. Het is van belang dat deze in stand gehouden wordt. Preventie en Vroeg 
signalering 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. Onderwijs, woningcorporaties, 
hypotheekverstrekkers, nutsbedrijven en zorgverzekeraars dienen een actief beleid 
te voeren om schulden te signaleren en tegen te gaan. Ook zij kunnen signalen 
bespreekbaar maken en samen zoeken naar oplossingen. Daarbij zijn korte 
communicatielijnen tussen alle betrokken instanties van groot belang. 
Om de schuldhulpverlening betaalbaar te houden, dient de samenwerking met 
maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, zoals Caritas, Schuldhulpmaatje en Gilde, 
te worden voortgezet.  
Om in deze maatschappij een goede opleiding te kunnen volgen, is een aansluiting 
op internet van wezenlijk belang. Gezinnen met een minimuminkomen ouden zouden 
hierin ondersteuning moeten krijgen, ook voor digitaal onderwijs.  
Stadspartij-Beemster Polder Partij betreurt het ten zeerste dat er een Voedselbank 
nodig is in Purmerend. Helaas is dit een onmisbaar vangnet geworden. We vinden 
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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6 ONDERWIJS 

De Stadspartij – Beemster Polder Partij hecht heel veel waarde aan goed onderwijs, 
een breed aanbod en de best haalbare voorzieningen. 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. Schooluitval dient onder andere voorkomen te worden door meer te 
investeren in gezinscoaches, huiswerkbegeleiding door kleinschalige organisaties en 
sport. 

6.1 BASISONDERWIJS 
Goed basisonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling en vervolgstappen in 

het verdere leven van een kind. Belangrijk is het om het aantal leerlingen per 

klas/groep kleiner te maken, zodat er meer aandacht is voor de leerlingen die dit 

nodig hebben, zodat zij niet ondersneeuwen. In het kader van de jeugdzorg willen wij 

dat hier wel naar wordt gekeken ook al is het geen echte taak voor de gemeente. 

Ook in de ondersteuning van het kind bij het opgroeien denken wij dat het 

noodzakelijk is om meer pedagogische en psychologische ondersteuning op scholen 

beschikbaar te hebben. Om op deze wijze meer preventief en vroegtijdig hulp te 

kunnen bieden bij opgroeiproblemen. Aankomende jaren ligt er een opgave m.b.t. 

het onderhoud en nieuwbouw van schoolgebouwen. Mede door veranderingen in 

onderwijs wordt er flexibiliteit in een gebouw gevraagd. Niet alle gebouwen zijn 

hiervoor geschikt, dit vraagt aanpassingen. Er is door de nieuwbouw, zowel in 

Middenbeemster als in de Zuidoostbeemster een grote toeloop van leerlingen en 

daarom wordt in beide kernen naast de basisschool (die er al is) uitgebreid d.m.v. 

een nieuw schoolgebouw.  

In Middenbeemster zijn daarvoor de plannen vergevorderd en zal de nieuwe school 

gecombineerd worden met kinderopvang, bibliotheek, peuteropvang/ naschoolse 

opvang en kinderdagverblijf. Ook zal het Centrum voor Jeugd en Gezin hier zijn plek 

vinden. Voor het Integraal Kind Centrum (IKC) in Zuidoostbeemster moet nog een 

locatie gezocht worden.  

Verkeersveiligheid is van groot belang rondom een school. Daarin hebben o.a. 

ouders een voorbeeldfunctie. Schoolzones behoren goed aangegeven te worden. Er 

is een prioriteit om de nieuwe school in Zuidoostbeemster op niet al te lange termijn 

te realiseren. Zodat de semipermanente bouw bij de Bloeiende Perelaar ook niet 

langer dan noodzakelijk is zal blijven staan.  

Met het realiseren van het Waterlandkwartier (Stationsgebied) en het Wagenweg 

gebied wordt een extra basisschool in Purmerend-Centrum noodzakelijk.  

Onderwijs en kinderopvang zal steeds meer samen optrekken en daarom zoveel 

mogelijk bij elkaar gesitueerd worden. Toch zullen ouders vrij zijn waar zij hun kind 

willen laten opvangen. Ook opvang in combinatie met sportmogelijkheden, culturele 

activiteiten of bij een boerderij is waardevol voor de ontwikkeling van het kind.  

6.2 KINDEROPVANG 
Kinderopvang is van groot belang voor ouders die werken en hun kind(eren) veilig 

onder kunnen brengen op één van de kinderdagverblijven. Voor- en naschoolse 
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opvang gesitueerd op de basisscholen, maar ook op andere locaties, zoals 

sportverenigingen, cultuurinstellingen en bijvoorbeeld op een boerderij.  

6.3 MIDDELBAAR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 
Purmerend beschikt over een breed scala middelbaar en voortgezet onderwijs. De 

voorzieningen in en rond de scholen zijn toereikend. Leerlingen uit Beemster gaan 

naar de omliggende gemeenten: vaak naar Purmerend. Veilige fietsverbindingen zijn 

hierbij essentieel. De Stadspartij – Beemster Polder Partij maakt zich hier sterk voor. 

Om studeren in Purmerend aantrekkelijker te maken - nu thuiswerken naar 
verwachting steeds meer de norm wordt - zou voor thuiswonende studenten een plek 
kunnen worden ingericht waar studenten zich op hun studie kunnen focussen.  
 
Zo’n plek zou kunnen bestaan uit een studieplein om met elkaar te kunnen 
overleggen, een stilteruimte om zonder afleiding te kunnen studeren, een aantal 
studeerkamers voor zoommeetings, online tentamens, huiswerkbegeleiding of 
studenten met concentratieproblemen, en een koffiecorner om tussen het harde 
studeren door een pauze te kunnen nemen.  
Op deze manier is het voor studenten wellicht aantrekkelijker om in Purmerend te 
blijven wonen tijdens hun studie en het scheelt tijd om niet naar de (hoge) school of 
universiteit te hoeven reizen om een studieplek te vinden.  
 
Het verschil tussen het creëren van nieuwe studieplekken en de al bestaande, zoals 
de bibliotheek, is het faciliteren van aansluitpunten en stopcontacten om laptops of 
tablets te kunnen gebruiken. Een koffiecorner en een toiletgroep zijn uiteraard 
standaard. 
Het jongerenteam van de Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft signalen 
gekregen dat het nu lastig is een plekje te bemachtigen in de bibliotheek. Om te 
voorkomen dat op de nieuwe studieplekken het lastig is een plekje te bemachtigen, is 
het wellicht een mogelijkheid om een website te creëren waar studenten een plekje 
kunnen reserveren. Door middel van een daarna toegestuurde QR-code kunnen zij 
de ruimte betreden. 
 
De bibliotheek, die dient ter educatie en als ontmoetingsplek, zal in zijn huidige vorm 
blijven voortbestaan. 
  
Er moet rekening worden gehouden met multifunctioneel gebruik van scholen, 
afgestemd op de inrichting en behoefte. Hierdoor is het mogelijk om van bestaande 
scholen een brede school te maken, waarbij meer rekening wordt gehouden met 
externe partners en behoeften van activiteiten van inwoners. Het schoolgebouw krijgt 
zo een sociale functie.  
 
Scholen hebben een belangrijke functie als het gaat om cultuurbeleving en sport. De 
gemeente dient samenwerking te bevorderen tussen scholen en sportverenigingen, 
sportstichting Spurd en lokale cultuurinstellingen om schoolgaande kinderen te 
interesseren voor sport en cultuur.  
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6.4 BEROEPSONDERWIJS 
De samenwerking tussen voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs dient de aandacht 

te blijven houden. Het voortgezet onderwijs dient te werken aan een goede 

doorstroming naar het mbo-onderwijs waarbij stageplaatsen een belangrijke functie 

hebben. De Stadspartij – Beemster Polder Partij streeft naar de vestiging van een 

locatie (minstens dependance) voor Hoger Beroeps Onderwijs.  

Voor een goede overgang van leren naar werken is het van belang om dichtbij een 

diversiteit van opleidingen te bieden, opleidingen die aansluiten bij de behoefte van 

jongeren en vanuit het werkveld in de regio. Hierin zullen bedrijven en (zorg) 

organisaties voldoende opleidingsplekken dienen aan te kunnen bieden. Onderwijs 

en bedrijfsleven worden gestimuleerd om deze opgave samen op te pakken en op 

die manier arbeidskrachten vast te houden in onze regio om bouw, ICT, en zorg 

uitvoerbaar te houden. De Stadspartij – Beemster Polder Partij zal initiatieven op dit 

gebied met kracht steunen. 
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7 KUNST, CULTUUR, RECREATIE, SPORT EN ONTSPANNING 

7.1 RECREATIE, EVENEMENTEN EN VRIJE TIJD  
Om gezond en vitaal te blijven wil de Stadspartij - Beemster Polder Partij vooral 
inzetten op duurzaam leven met mogelijkheid om te sporten in de eigen omgeving. 
Dat kan via verenigingen zijn of in de openbare ruimte. Samen met de omliggende 
gemeente is het mogelijk om plannen te maken om het groengebied om Purmerend 
heen zo goed mogelijk in te richten met fiets, loop en vaarroutes. Zo kan je dichtbij 
genieten van de natuur. Waterland is zo mooi, de mensen komen uit de hele wereld 
hiernaartoe om het oud Hollandse leven te zien en te beleven met zijn oude dorps en 
stadskernen en niet onbelangrijk het Beemster Werelderfgoed. Hoe mooi is het dat 
wij uit onze stad zo dit bijzonder gebied in kunnen rijden dan wel lopen.  
 
Zwemmen in open water vinden veel jongeren in de zomer leuk. Daar wordt in en om 

Purmerend veel gebruik van gemaakt. Daarom zouden we deze en extra 

zwemplekken beter willen faciliteren en verbeteren. Bijvoorbeeld door een extra 

trappetje te plaatsen in verband met de veiligheid, een fietsenrek neer te zetten om 

fietsen op het pad te voorkomen en een extra prullenbak te plaatsen om het schoon 

te houden. Daarnaast dienen deze plekken in de zomermaanden te worden 

onderhouden. De sport en recreatievoorzieningen op peil houden en uitbreiden is 

een speerpunt van de Stadspartij - Beemster Polder Partij. 

Het ontwikkelen van "Volkstuinen onder glas”, een concept dat in Almere al een feit 
is kan in onze ogen ook in de Beemster een kans krijgen. 

7.2 Toerisme 
Om toeristen en bezoekers meerdere dagen te kunnen laten verblijven in onze regio 
is het noodzakelijk dat het hotel in de kom van de A7 er daadwerkelijk gaat komen. 
Het zal een versterking zijn van het aantal bezoekers aan de binnenstad en 
Beemster. Van der Valk wil graag de samenwerking aangaan met de ondernemers in 
Purmerend. Dat is tevens goed voor de toelevering en het aantal arbeids- en 
opleidingsplaatsen. Purmerend heeft die opleidingsplaatsen hard nodig voor 
horecapersoneel. Voor de corona was er personeel te weinig dat heeft in de grote 
steden ertoe geleid dat horecazaken het niet meer konden bolwerken en moesten 
sluiten. Dat willen wij voorkomen door te investeren in de horeca zelf om mensen op 
te leiden. Van der Valk zal 150 arbeidsplaatsen opleveren.  
Kleinschalige B&B in het buitengebied zijn een waardevolle aanvulling voor het 
verblijven in onze gemeente. Logeren in een hotel of B&B geeft toeristen de 
mogelijkheid om te eten, beleven en genieten van onze gemeente en van fijne 
streekproducten uit Beemster en onze regio. 
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij ondersteunt de missie van VISIT Beemster: 
“We gaan voor het op de kaart zetten van het Werelderfgoed door dit aan iedereen te 
laten zien, op een unieke manier die past bij het karakter van De Beemster. “ 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij onderschrijft de keuze voor 
kwaliteitstoerisme, passend bij de kleinschaligheid van De Beemster, met respect 
voor mens en het milieu zoals dat nu in de polder aanwezig is en een passende 
verbinding tussen erfgoed, cultuur en economie.  
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Basis van De Beemster blijft voor Stadspartij - Beemster Polder Partij de agrarische 
ondernemer die al vanaf het ontstaan van De Beemster het landschap heeft 
onderhouden. Beemster is geen museum maar een werkpolder. Soms kunnen 
agrarisch ondernemen en toerisme botsen met elkaar. Middels de aanpassingen aan 
het bestemmingsplan Buitengebied zullen hierin toekomstbestendige mogelijkheden 
worden gerealiseerd. 

7.3 KUNST EN CULTUUR  
Kunst en cultuur dienen niet alleen maar voor een kleine doelgroep beschikbaar te 

zijn. Daar waar de gemeente investeert, zal kunst en cultuur beschikbaar zijn voor 

alle Purmerenders. Het huidige cultuuraanbod dient behouden te blijven en waar 

mogelijk te worden versterkt door meer samenwerking tussen organisaties.  

De Stadspartij – Beemster Polder Partij steunt het streven van Het Historisch 

Genootschap Beemster om het Agrarisch Museum Westerhem uit te breiden tot een 

Bezoekerscentrum voor het UNESCO Werelderfgoed met een Beemster Museum.  

De Beemster Feestweek moet behouden blijven. 

Het is de ambitie dat de Kaasmarkt en omgeving het culturele hart van Purmerend 

gaat worden. Het Purmerends Museum is bezig om te vernieuwen en zal een grotere 

betekenis krijgen voor de stad. Zij zal binnen de stadspromotie een belangrijke 

functie dienen te krijgen om te laten zien wat Purmerend historisch te bieden heeft.  

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 aanvulling daarop in 

een behoefte van veel Purmerendse inwoners. Ook cultuuronderwijs aan scholieren 

van het primair- en middelbaar onderwijs wordt door Wherelant, het NKT en anderen 

zoals de muziekschool verzorgd. De Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt dat 

dergelijke instellingen bestaansrecht hebben en dus ondersteund moeten blijven 

door de gemeente.  

Onder de Linden in Middenbeemster biedt een podium voor kleinschalige optredens 

en startende artiesten. Met daarnaast zaalhuur en een vergaderlocatie samen met 

de Keijserin is Onder de Linden een waardevolle locatie voor kunst en cultuur. Ook 

één- of meerdaagse culturele evenementen zouden daar mogelijk moeten blijven.  

Theater De Verbeelding moet gebruik kunnen blijven maken van de theaterzaal bij 

Pop- en cultuurpodium P3. De Verbeelding dient ondersteuning te 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 is ons streven dat Het Leeghwaterpark een Vondelparkachtige uitstraling krijgt. 
Het Amfitheater kan worden opgeknapt en geactiveerd, inclusief het verschaffen van 
een benodigd budget. Er is behoefte aan een initiatief van een ondernemer en/of 
diverse (culturele) organisaties en bewoners die de handen ineen kunnen slaan en 
samen een stichting oprichten van waaruit het openluchttheater beheerd wordt. Ook 
een horecagelegenheid kan hier mogelijk zijn. 
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Het IJsbaanterrein Middenbeemster moet behouden blijven als 
“Evenemententerrein”. Het biedt een absoluut centraal gelegen oplossing voor het 
houden van evenementen van welke aard dan ook in de Beemster en draagt bij aan 
de gemeenschapszin en sociale contacten. 
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is bereid een discussie over stolpenbeleid 
aan te gaan. 

7.4 WINKELS, MARKTEN EN HORECA 
In Purmerend heeft iedere wijk zijn eigen wijkwinkelcentrum. Deze dateren vanuit de 
verschillende groeimomenten van de stad. 
Het Makado centrum is zeker toe aan vervanging en zijn de gesprekken met de 
eigenaar belangrijk om straks een mooi en functioneel winkel ontmoetingscentrum te 
hebben waardoor de dan opgeknapte wijk Wheermolen klaar is voor de toekomst. De 
Stadspartij - Beemster Polder Partij zou ook graag zien dat wijkeconomie in de 
verschillende wijken een kans kan krijgen. Dit zijn kleinschalige winkels of 
horecagelegenheden die kans bieden om sfeer en gezelligheid in de wijk een kans te 
geven. Denk aan een reparatie winkeltje van een klein technisch bedrijfje. 
Eenvoudige catering voor verse maaltijden tegen een laag bedrag voor mensen 
zoals gepensioneerden of werkenden die geen zin hebben of geen tijd hebben om te 
koken. Op die manier kan je toch een gezonde maaltijd nuttigen dicht bij huis. Zo zijn 
er nog meer voorbeelden te noemen van de service en dienstverlening dichtbij huis. .  
 
De Koemarkt is het horecaplein van Purmerend, met grote terrassen. Tijdens de 
coronaperiode toen de horeca weer open mocht zijn is met de veilige afstand van 1,5 
meter het mogelijk gebleken om de terrassen meer uit te breiden naar het midden 
van het plein. Dit is tijdelijk totdat men weer gewoon op normale afstand kan zitten. 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij is van mening dat de horeca nog jaren nodig 
heeft om de schulden die zijn opgebouwd weer terug te verdienen. De Stadspartij - 
Beemster Polder Partij is van mening dat de uitbreiding wel eens structureel kan 
worden met de verplichting om de terrassen in te korten tot de oude opstelling als er 
evenementen zijn. Juist de evenementen maken de binnenstad en met name de 
Koemarkt zo leuk en sfeervol. De Kaasmarkt is het andere plein waar aandacht aan 
gegeven kan worden. Door in de looproute horecagelegenheden op te nemen krijg je 
van die leuke gevelterrasjes met kleur en sfeer zodat de binnenstad aantrekkelijk is 
om te verblijven. 

7.5 SPORT  
Een vitale en veerkrachtige bevolking is de basis voor onze samenleving en onze 
welvaart. Door sport ontmoeten mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar en dit 
bevordert de samenhang in onze samenleving en krijgt zo een sociale betekenis. 
Sport heeft een intrinsieke waarde als vorm van vrijetijdsbesteding én heeft 
maatschappelijke betekenis omdat sport kan bijdragen aan andere doelen en 
beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de 
bevolking (cohesie en participatie). Daarnaast draagt sport bij aan de bestrijding 
bewegingsarmoede en eenzaamheid. 
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De Stadspartij - Beemster Polder Partij is positief over de samenwerking tussen de 
verschillende partijen, zorg, onderwijs, Spurd, Sportraad, verenigingen en de 
gemeente. Samen hebben zij het lokale sportakkoord ondertekend en gaan samen 
de vastgestelde sportvisie uitvoeren. Dat is de manier van werken die werkt. Samen 
de verschillende gestelde doelen bereiken om zodoende een sportieve vitale 
gemeente te willen zijn. 
In ons programma krijgen met name de waardevolle adviezen en aanbevelingen van 
de Sportraad een prominente plaats.  
 
De belangrijke rol van de Purmerendse Sportraad moet dan ook versterkt worden, 
om samenwerking tussen de gemeente, sportstichting Spurd en de 
sportverenigingen blijvend te waarborgen.  
De bevordering van de actualisering en het volgen van de uitvoering van de door de 
gemeente vastgestelde Sportnota ziet de Stadspartij - Beemster Polder Partij dan 
ook als een belangrijke taak voor de Sportraad. 
 
Breedtesport vormt de basis van de samenleving. Er dient een ruime vorm van 
bewegingsaanbod te zijn. Het bewegingsaanbod kan divers zijn, zoals in 
verenigingsverband, commercieel aanbod, maar ook in de openbare ruimte zoals 
sportveldjes, routes voor de hardlopers, of brede veilige fietspaden in en rond de 
stad.  
 
De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Bij de plannen 
‘Purmerend 2040’ dient er voldoende ruimte te zijn voor aanbod van breedtesport in 
iedere wijk.  
  
Het bewegingsaanbod moet betaalbaar blijven waardoor dit laagdrempelig is voor 
alle doelgroepen. Het huidige beleid vanuit de gemeente dient dus voortgezet te 
worden. Omdat de kosten van verenigingen stijgen door de eisen die wet- en 
regelgeving stellen aan horeca, veiligheid en competenties van trainers, mogen de 
tarieven niet meer stijgen dan de inflatie. De Stadspartij – Beemster Polder Partij 
streeft naar vrijstelling van gemeentelijke belastingen voor sportverenigingen. Om 
elke vereniging in staat te stellen een goed sponsor- en reclamebeleid te ontwikkelen 
moet de gemeentelijke regelgeving rond reclame-uitingen worden versoepeld. 
 
Het ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur’ en de ‘MeerDoen-regeling’ moeten worden 
gehandhaafd en meer onder de aandacht van de verenigingen worden gebracht. 
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van doelgroepenbeleid bij 
subsidies, waarmee naast de bestaande jeugdsubsidie ook subsidies voor (ex) 
Coronapatiënten, 60+ bewegingsaanbod, bewegingsaanbod voor inwoners met een 
lichamelijk- of geestelijke handicap etc. kunnen worden gegeven. Bij dit beleid dient 
het overgewicht bij kinderen extra aandacht te krijgen. Uit preventief oogpunt dient 
de jeugdsubsidie te worden verhoogd.  
 
Het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen is al jaren aan de orde. De gemeente 
kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, goede 
trainingen en opleidingsmogelijkheden, evenals verzekeringen en 
onkostenvergoedingen.  
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Voor de begeleiding van de jeugd, van kwetsbare groepen en van talenten en 
(potentiële) topsporters zouden meer (gecombineerde) betaalde banen in de sport 
kunnen worden gecreëerd. Deze professionele krachten kunnen ook inzetbaar zijn 
voor de samenwerking met de opvang, het onderwijs (mbo/hbo), welzijn en zorg 
(mbo, hbo) en andere sectoren waar een zeker opleidingsniveau wordt gevraagd. 
 
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.  
 
Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van deze tijd.  
Dit vraagt nieuwe investeringen gericht op een ruimer en veelzijdiger aanbod van 
sport. Alle sportaccommodaties dienen goed bereikbaar zijn met in de avond veilige 
en verlichte fiets- en voetpaden. Alle sportaccommodaties dienen toegankelijk te 
worden gemaakt voor rolstoelers, visueel gehandicapten en mensen met een 
scootmobiel. 
  
De gemeente dient over de gemeentegrens te kijken als er sprake is van het creëren 
van topsportaccommodaties of accommodaties die gezien de omvang van de sport 
regionaal beoefend kunnen worden.  
 
Clubhuizen en kleedruimtes van sportverenigingen zijn na een groot aantal 
gebruiksjaren toe aan ingrijpend onderhoud waarvoor de verenigingen de 
financiering moeten regelen. De gemeentegarantie voor de (ver)bouw van 
clubaccommodaties van sportverenigingen dient gehandhaafd te blijven.  
Als accommodaties na 40 jaar zijn afgeschreven zou nieuwbouw kunnen worden 
overwogen, waarbij de gemeente en de vereniging tot een gezamenlijke, betaalbare, 
financiering komen.  
 
Gezien de demografische ontwikkelingen van Purmerend, de vraag uit het onderwijs 
en de huidige vraag naar sportaccommodatie voor zaalsporten zal De Karekiet een 
multifunctioneel karakter dienen te hebben. Ook de accommodatie van SV Beemster  
is sterk gedateerd en aan vervanging toe met als uitgangspunt multifunctioneel 
gebruik. 
 
Het Leeghwaterbad heeft een ideale ligging en is populair. Voor een stad groeiend 
naar meer dan 100.000 inwoners is een buitenbad en een ligweide gewenst.  
De functie van het Leeghwaterbad zou verder kunnen worden benut door het 
Leeghwaterbad door te ontwikkelen tot een regionaal vrijetijdscentrum én sport- en 
gezondheidscentrum. Hierbij kan een diversiteit van bewegingsaanbod worden 
geboden gelieerd aan het water.  
 
Groei bij sportverenigingen of het clusteren van verenigingen op bestaande of 
nieuwe locaties vereist beleid op lange termijn. Gezien de vaak lange doorlooptijd is 
het zaak om hier nu al initiatieven voor te gaan ondernemen. 
 
PurmerValley en H20 E game en Esports, met een prachtig stadion naast 
industrieterrein de Koog, zal de vorm kunnen krijgen van een campus op de Koog, 
waar gestudeerd, gewerkt overnachting en gewoond kan worden. Daarbij de horeca 
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en sportgelegenheden voor ontspanning. De fysieke sportwereld daaromheen geeft 
mooie kansen om verder zorg te dragen voor beleving en sporten voor alle leeftijden 
waarbij eenieder zijn eigen snelheid en inzet kan bepalen. Esports is topsport en zal 
door de Stadspartij - Beemster Polder Partij zoveel mogelijk worden ondersteund.  
 
Ook kleinere sporten, zoals American Football, dienen een kans te krijgen om zich 
binnen Purmerend te ontwikkelen en dienen geholpen te worden bij het vinden van 
een passende accommodatie. Daarnaast moet een onderzoek naar de haalbaarheid 
van een nieuw indoor & outdoor sportcentrum voor tennis & padel worden 
overwogen.  
 
Het aantal uren sportontwikkeling in het basisonderwijs moet in samenwerking met 
sportverenigingen en onder leiding van goede sportvakleerkrachten, verder 
uitgebreid worden. 
 
Gezien de afnemende belangstelling voor de JeugdSportPas (voor kinderen 
basisonderwijs) dient deze voorziening een nieuwe impuls te krijgen. Daarnaast dient 
de doelgroep te worden uitgebreid tot 18 jaar. De overgang van primair onderwijs 
naar middelbaar onderwijs is een moment dat jeugdleden afhaken. Door de leeftijd 
op te rekken is er in ieder geval een grotere kans dat de jongeren blijven bewegen 
georganiseerd of niet. 
 
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. Hiermee kan Purmerend een kweekvijver voor topsporters worden. 
 
Lokale talenten hebben een belangrijke rol. Zowel in de wijk waar ze wonen, op de 
vereniging waar ze sporten, op scholen, overal. Zij inspireren anderen om te gaan 
bewegen en hebben een positieve invloed op de stadspromotie. Talentontwikkeling 
is in de eerste plaats een zaak tussen de vereniging en de (sub) topsporter. Wel kan 
de gemeente daarbij faciliterend optreden. Bijvoorbeeld door het creëren van 
samenwerkingsverbanden tussen stadspromotie, (top) sporters en verenigingen.  
 
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. 
 
Evenementen dienen te voldoen aan vele vergunningen maar dienen ook aan eisen 
te voldoen op het gebied van veiligheid, verkeersregulering en EHBO etc. De 
gemeente dient hierbij faciliterend op te treden. 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 beleid dient er op gericht te zijn de duurzaamheid van sportaccommodaties te 
verbeteren. Sportvelden dienen weliswaar energiezuinig te zijn maar ook goed 
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verlicht, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn. Investeren in de isolatie van 
de accommodaties en zonnepanelen leiden structureel tot lagere verbruikslasten.  
 
Omdat naast de beschikbare subsidies een eigen bijdrage door de vereniging 
noodzakelijk is zou de gemeente een passende financieringsvorm kunnen aanbieden 
waardoor vertraging van het verduurzamen wordt opgelost.  
 
Denksport is een vorm van sporten. Bij denksporten staat het centraal dat je erg hard 
moet nadenken om te kunnen winnen, zoals bij dammen, schaken en bridgen, maar 
ook puzzelen, sudoku en de vele andere kaart- en/of bordspellen zijn een bezigheid 
waarin mensen zich met elkander meten. 
 
 
  

  



Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

5 september 2021 Pagina 36 van 48 

8 BEREIKBAARHEID 

8.1 VERKEER EN BEREIKBAARHEID  
De bereikbaarheid van de gemeente moet zeker verbeteren als je kijkt naar de groei 
van de gemeente maar zeker ook de vele activiteiten die gaan plaats vinden. Het 
oude plan van een rondweg om de Purmer Noord richting de N244 zal wat de 
Stadspartij - Beemster Polder Partij betreft voortvarend worden aangepakt. Hiermee 
wordt de Grotenhuysweg en de Westerweg ontlast. Het verkeer wordt vanaf de 
IJsselmeerlaan vanuit de binnenstad en de Purmer Zuid achter langs de huizen van 
de Purmerweg geleid om vervolgens linksaf te buigen langs de nieuwe woonwijk op 
het golfterrein om vervolgens aan te sluiten op de N244.  
De ontsluitingswegen in de Purmer Noord en Zuid geven nu te veel aanleiding om 
hard te rijden, daar moet iets aan gedaan worden om de wegen fysiek dusdanig in te 
richten dat hard rijden minder mogelijk is. Onderzoeken zijn gedaan, nu gaat het om 
uitvoeren. Dat kost geld maar heeft wat de Stadspartij - Beemster Polder Partij betreft 
hoge prioriteit.  
Onafwendbare ontwikkelingen zoals de aanpassing van de A7 eist vergaande 
ingrepen in de verkeersafhandeling in en rond de binnenstad en Zuidoostbeemster. 
Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar het reizen van en naar de gemeente, 
maar ook naar het openbaar vervoer binnen de gemeente. Wij spannen ons dan ook 
in om de Vervoersregio dit punt bij de concessieverlening in het pakket van eisen 
mee te laten nemen. Belangrijk zijn ook de realisatie van een spoortunnel in 
Overwhere, de herinrichting van de binnenstad, de herinrichting van de N243, met 
aandacht voor de buurtschappen waar die doorheen gaat. Versnelling van de aanpak 
kruising van Osweg met de Edisonweg. Ook zijn wij voorstander van het doortrekken 
van de metroverbinding van en naar Amsterdam. 

8.2 BEREIKBAARHEID BINNENSTAD 
De binnenstad van Purmerend heeft de functie van hoofdwinkelcentrum en 
uitgangscentrum van Purmerend. Wij beschikken in Purmerend over een prachtige 
hoogwaardige horecafunctie en een cultureel kloppend hart met theater de 
Purmaryn, P3, de Verbeelding en het Stamhuis.  
Het weren van doorgaand verkeer in onze binnenstad is voor de Stadspartij - 
Beemster Polder Partij een harde voorwaarde. Dit bedoelen we met “autoluw maken 
van de binnenstad”: het gaat absoluut niet om het weren van auto’s in onze 
binnenstad.  
Bezoekers van de binnenstad kunnen lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer 
en met de auto naar de binnenstad komen. Hiertoe dienen er voldoende 
parkeerplaatsen voor fiets en auto aanwezig te zijn. Voldoende parkeerruimte en 
juiste parkeerverwijzing is noodzakelijk, ook voor bewoners door middel van 
parkeervergunningsysteem e.d.  

8.3 FIETSERS  
Nederland is een fietsland. Daarom zullen de voorzieningen voor fietsers op orde 
dienen te zijn. Er zullen veilige fietsroutes gerealiseerd worden naar alle scholen, 
jongerencentra, sportvelden en sportzalen. Behalve op plekken waar leidingen onder 
de grond liggen zouden alle fietspaden zoveel mogelijk uitgevoerd moeten worden in 
asfalt. Fietspaden dienen goed onderhouden te worden, vooral de paden die door 
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druk van boomwortels omhoogkomen. Onderzoek samen met de Fietsersbond de 
mogelijkheden om het fietspadennetwerk in de rest van de gemeente uit te breiden 
en te verbeteren met vrij liggende fietspaden. Alle doorgaande fietspaden in de 
gemeente moeten goed verlicht zijn en verkeerslichten voor fietsers dienen gelijk op 
te gaan met de verkeerslichten voor voetgangers.  
Op de Purmerenderweg moet een vrij liggend fietspad gerealiseerd worden tussen 

de Rijperweg en Oosthuizen. Ook in de bebouwde kom van Zuidoostbeemster moet 

gekeken worden hoe fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen.  

Er dienen voldoende fietsenrekken aanwezig te zijn in de binnenstad en de 
wijkwinkelcentra, wijksteunpunten, de stations en de bushaltes. Er moet worden 
onderzocht of de bewaakte fietsenstallingen in de gemeente 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 dient op scholen voldoende 
voorlichting gegeven worden over de gevaren van het fietsen zonder verlichting.  

8.4 VOETGANGERS  
Voetpaden tussen parkeerplaatsen en het winkelgebied moeten goed begaanbaar en 
in de winter sneeuw- en ijsvrij zijn.  
 
Blindegeleidestroken dienen functioneel te worden aangelegd voor mensen met een 
visuele handicap, maar mogen niet hinderlijk zijn voor de overige voetgangers. 
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.  
 
Voetgangers dienen voldoende tijd te krijgen om over te kunnen steken. De 
verkeerslichten zullen hier zo nodig op aangepast worden.  

8.5 OPENBAAR VERVOER  
Het busnetwerk binnen de gemeente 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. 
 
De goede busverbindingen tussen de gemeente en Amsterdam zullen in stand 
gehouden worden. Daarnaast is de Stadspartij – Beemster Polder Partij voorstander 
van het plan om de metro Noord-Zuidlijn door te trekken naar Purmerend. De 
busverbindingen vanuit de Beemster naar Alkmaar en Hoorn blijven bestaan en de 
ondersteuning door de buurtbus tussen De Rijp en Purmerend zal gecontinueerd 
worden. 
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Purmerend heeft de wens dat het een NS-station voor intercitytreinen krijgt. De 
directe treinverbinding tussen Purmerend en Amsterdam CS kan zo weer hersteld 
worden.  
De stations en de omgeving worden goed onderhouden. Treinstations mogen geen 
prooi worden van overlast gevende hangjongeren.  

8.6 AUTOVERKEER EN PARKEREN  
In een stad als Purmerend zijn veel auto’s. Veel gezinnen hebben twee auto’s, soms 
zelfs meer. Daarom is het van belang om het autoverkeer en het parkeren goed te 
regelen.  
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil onnodig verkeer door de stad waar 
mogelijk voorkomen. Daarvoor moet de ontsluiting naar de hoofdwegen rond 
Purmerend worden verbeterd, en verkeer in de wijken en zeker in de binnenstad 
worden ontmoedigd.  
 
Om de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk te laten verlopen dienen 
wegwerkzaamheden zo te worden gepland dat deze zo min mogelijk hinder 
opleveren voor het autoverkeer. Omleidingen dienen duidelijk te worden 
aangegeven. Bewoners en ondernemers dienen meer betrokken te worden bij de 
planning van de werkzaamheden. 
 
Parkeren is een tweede aandachtspunt. De parkeernorm in nieuw te bouwen wijken 
en bij herstructurering dient minimaal 1,3 auto´s per woning te zijn. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfspanden moet het parkeren op eigen terrein 
gestimuleerd worden. Voor het parkeren in de binnenstad is de Stadspartij – 
Beemster Polder Partij voorstander van het parkeren in parkeergarages boven het 
parkeren op straat. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld goedkopere 
parkeertarieven of dagkaarten in garages. Parkeertarieven in parkeergarages 
zouden per minuut in plaats van per uur berekend moeten worden. 
 
De flexibele parkeertarieven in de binnenstad dienen gehandhaafd te blijven. Hoe 
verder van het centrum, des te goedkoper de parkeerkosten. De Stadspartij – 
Beemster Polder Partij is geen voorstander van het verder verhogen van de 
parkeertarieven in de binnenstad. En het parkeren bij de wijkwinkelcentra en grote 
winkels moet gratis blijven. 
 
Het instellen van blauwe parkeerzones of vergunning parkeren zal alleen in uiterste 
noodzaak gebeuren en in overleg met de bewoners en winkeliers. Indien vergunning 
parkeren voor bewoners wordt ingevoerd, zal de vergunning tegen kostprijs worden 
verstrekt. Bij het zoeken naar oplossingen voor parkeerproblemen dienen altijd de 
buurtbewoners geraadpleegd te worden. Suggesties van bewoners ter verbetering 
moeten serieus genomen worden. 

8.7 GLADHEIDBESTRIJDING  
Het hoofdwegennet en vooral de bus routes moeten permanent sneeuwvrij 
gehouden worden. De gemeente dient te zorgen voor voldoende strooi- en 
schuifwagens, strooizout en personeel in de winter. 
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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.  
 
Winkeliers en inwoners dienen de stoep voor hun eigen winkel of woning als het 
even kan sneeuwvrij te houden. Daarbij moet de gemeente inspringen bij 
seniorencomplexen, aanleunwoningen etc. omdat niet van ouderen verwacht kan 
worden dat zij dit zelf doen.  
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9 DUURZAAMHEID, MILIEU EN KLIMAAT 

De Stadspartij - Beemster Polder Partij wil waar mogelijk inzetten op een actief beleid 
op het gebied van Klimaat, Milieu, Natuur en Energiegebruik. 
De wereld verandert en dat gaat aan onze gemeente zeker niet voorbij. Daarin ziet 
de Stadspartij - Beemster Polder Partij ook kansen. Kansen voor mensen om hun 
eigen energie op te wekken of op slimme wijze hun energierekening te verlagen en 
kansen voor een schonere klimaataangepaste en natuur inclusieve gemeente waar 
het gezond en prettig wonen is en kansen biedt voor (innovatieve) bedrijven.  
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij werkt actief mee aan het zoeken en 
toepassen van mogelijkheden die het voor elk gezin en bedrijf mogelijk maken hun 
energiegebruik milieuvriendelijker, duurzamer en zuiniger te maken. De 
betaalbaarheid is daarbij een belangrijk gegeven. De kosten en vermeden kosten 
dienen in balans te zijn en het voordeel moet op termijn ten goede komen aan de 
gebruiker.  
 
De Stadspartij - Beemster Polder Partij beseft dat de regie en de middelen 
grotendeels van hogere overheden vandaan zullen komen. De gemeente en lokale 
participanten zullen daar op lokaal niveau wel in de vorm van maatwerk de werkbare 
voorwaarden voor moeten maken.  

9.1 ENERGIEGEBRUIK 
Veel vormen van energieopwekking zullen vooral een tijdelijk karakter hebben 
(enkele decennia). Stadsverwarming bijvoorbeeld kan als transport en 
distributiesysteem van warmte bij alle fasen van het beter omgaan met energie van 
groot belang zijn om de klimaatdoelstelling te kunnen bereiken en het betaalbaar 
houden.  
Biomassacentrales die hout verbranden zullen op termijn verdwijnen en stapsgewijs 
worden vervangen door andere vormen van (bron) energie voor het verwarmen van 
woningen.  
 
Purmerend aardgasvrij is een belangrijk klimaatdoel bij het verlagen van de CO2 
uitstoot en het gebruik van fossiele brandstof. Bij de afweging en realisatie van 
milieuvriendelijkere energieopwekking en aanbod dient wel het gehele proces 
daarvan naar de eindgebruiker te worden betrokken, inclusief een maximale 
beperking van de kosten van energieovergang voor de gebruiker.  
 
De daken van gebouwen in Purmerend zouden zoveel mogelijk moeten worden 
benut om zonnepanelen te plaatsen. De gemeente dient hierin actief beleidsmatig en 
faciliterend op te treden. 
Dat geldt ook voor projecten die verbetering van isolatie tot doel hebben. Beter 
geïsoleerde woningen worden pas sinds 1992 gebouwd. Er kan dus nog flink worden 
bespaard op warmteverlies en onze energierekening. Een goed geïsoleerde woning 
levert ook nog eens aanzienlijk meer wooncomfort op. 
Pas wanneer de woning goed is geïsoleerd, hebben andere maatregelen zoals 
warmtepompen ook meer nut. De gemeente zet projecten op om te helpen om te 
gaan isoleren. 
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Om de jeugd kennis te laten maken met duurzame energie dient er meer voorlichting 
op scholen te worden gegeven over duurzame energiebronnen. 
Bij herstructurering moet worden overgaan op energiezuinige LED-lampen op zonne-
energie als straatverlichting. 
De vestiging en ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke bedrijven en 
organisaties zal worden gestimuleerd in Purmerend. 
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij milieu en duurzaamheid.  
De Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt daarbij wel dat er geen geld 
geïnvesteerd dient te worden in dure, geldverslindende ideeën op het gebied van 
duurzaamheid die hun waarde nog niet bewezen hebben. Het is beter om de 
succesvolle 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 - Beemster 
Polder Partij is daarom vóór de verdere stimulering van zonne-energie. 
Organisaties die lokale, duurzame energieprojecten opzetten worden aangemoedigd 
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 dient hierop te 
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. 
Bij bouwprojecten moet er een energievisie op stedenbouwkundig niveau worden 
opgesteld, waardoor altijd de hoogst haalbare energiezuinige bouwmethode wordt 
gehanteerd. 
De hoeveelheid fijnstof en giftige stoffen in de lucht zal nauwlettend in de gaten 
worden gehouden en zo nodig worden teruggedrongen door het stimuleren van 
minder en schoner verkeer en bedrijvigheid. 
Bij bouwprojecten dienen klimaataanpassingen, duurzaamheid en natuur inclusiviteit 
standaard te zijn opgenomen. 
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen zal 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. 

9.2 AFVAL  
De Stadspartij – Beemster Polder Partij blijft inzetten op het scheiden van het afval 

en restproducten. Bewoners mogen echter niet worden opgezadeld met een 

overvloed aan verschillende vuilcontainers. Het laten ophalen van grofvuil zal gratis 

blijven.  

In de gemeente moeten voldoende afvalbakken zijn geplaatst die op tijd worden 
geleegd. In winkelgebieden kunnen winkeliers verantwoordelijk worden gesteld voor 
het gebruik en het legen van de prullenbakken.  
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9.3 NATUUR  
Kinderen op de basisschool zal 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 
zullen de parken, groenstroken en het Purmerbos goed worden onderhouden. Dit 
geldt ook voor de bermen, oevers en onze bloemrijke graslanden.  
Bestaande bomen dienen te worden beschermd. Nieuwe bomen dienen virus- en 
ziektebestendig te zijn. Voor elke boom die verdwijnt, dient zoveel als mogelijk, 
desnoods op een andere plek weer een boom te worden geplant.  
Bij de keuze voor beplanting in de openbare ruimte zal 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. 

9.4 DIERENWELZIJN 
Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het moet veelplegers verboden 
worden om nog dieren te kunnen houden. De dieren op de kinderboerderij dienen op 
een zo natuurlijke manier te worden gehouden. Om ziektes als botulisme en sterfte 
van vissen en watervogels te voorkomen zullen 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. Het jagen voor plezier in 
Purmerend moet verboden blijven. De gemeente Purmerend zal zijn gronden niet 
verpachten aan jagers. 
De Wild Beheer Eenheid (WBE) Beemster beheert 4.800 ha om schade te bestrijden 
in gewassen en op percelen grasland door wild. WBE Beemster beheert al meer dan 
70 jaar de wildstand en registeren dat in het Fauna Registratie Systeem van de 
Provincie. 
Zolang er geen betere en doelmatigere diervriendelijke oplossing voor wildoverlast is 
gevonden zal de huidige vorm van wildbeheer noodzakelijk zijn. 
De Provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot wildbeheer. Daarbij toetst de 
Provincie aan hogere wetgeving (in dit geval de Wet Natuurbescherming) en niet aan 
gemeentelijk beleid. De provincie Noord-Holland heeft de taken op het gebied van 
vergunningverlening en handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord 
Holland Noord (OD NHN). De OD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het 
verbod om wilde dieren te doden. 
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De OD NHN controleert dit ook. Volgend jaar wordt er een nieuwe nota dierenwelzijn 
opgesteld en voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. De nota dierenwelzijn in 
relatie tot het wildbeheer komt dan op de agenda. 
Bij hinder van overlast gevende dieren wordt in de eerste plaats gezocht naar een 
diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de dieren 
binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden. 
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. 
De gemeente zal huisdiereigenaren stimuleren om katten en honden te laten 
chippen. Een gechipt dier dat zoek is kan daardoor sneller worden herenigd met het 
baasje, dat weer extra kosten kan voorkomen. 
De dierenambulance en het dierenasiel dienen voldoende middelen te hebben om 
hun taken goed te kunnen uitvoeren. Dieren krijgen daarnaast een vaste plaats in de 
draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. 
Wij zijn voorstander voor het heffen van de hondenbelasting. De opbrengst moeten 
ingezet worden voor het hondenbeleid. Honden in het buitengebied Beemster 
uitgesloten.  
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10  BESTUUR EN FINANCIËN  

Het bestuur heeft de zorg 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 in voorkomende gevallen mogelijk meer voor elkaar te krijgen 
met minder geld. De financiën moeten op orde zijn, waarbij de mogelijke risico’s 
gedekt zijn.  

10.1 BURGERPARTICIPATIE EN INSPRAAK  
Burgerparticipatie en Inspraak staan hoog in het vaandel bij de Stadspartij - 
Beemster Polder Partij. Onze inwoners wonen werken recreëren in hun omgeving en 
zij weten als geen ander wat er niet deugt en of ontbreekt of juist heel fijn is of beter 
kan. Daarom vindt de Stadspartij - Beemster Polder Partij het heel belangrijk te 
luisteren naar de inwoners van onze gemeente. Wij hechten waarde aan goede 
communicatie met dorpsraden en wijkkerngroepen. 
 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt het belangrijk dat inwoners vanaf het 
begin betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Ze dienen 
betrokken te worden en invloed te krijgen bij het opstellen van werkplannen voor hun 
buurt die door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook moeten de inwoners 
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. En inspraakprocedures van de gemeente 
mogen natuurlijk niet in de vakantieperiodes plaatsvinden. 
  
Van buiten naar binnen werken betekent dat wethouders en gemeenteraadsleden 
vaker de wijken in dienen te gaan om te kijken wat er speelt in de wijken en om met 
inwoners in gesprek te gaan. Het indienen van een initiatief, waarbij een inwoner een 
idee aandraagt voor de gemeente, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en er moet 
altijd serieus worden omgegaan met dergelijke initiatieven. De gemeente dient 
duidelijke uitleg te geven als een initiatief niet gesteund zal worden. De wijkmanagers 
stimuleren inwoners om mee te denken en mee te doen.  

10.2 COMMUNICATIE  
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. 
 
De gemeente communiceert op verschillende manieren naar de bewoners zoals via 
sociale media, weekbladen, e-mail, telefonisch en bewonersbrieven.  
Brieven en e-mails 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.  
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10.3 PUBLIEKSDIENSTVERLENING  
Het Klantcontactcentrum van de gemeente zal goed bereikbaar dienen te blijven. 
Iemand die hulp of informatie vraagt van de gemeente zal zo snel mogelijk geholpen 
worden, zonder eindeloos te worden doorverwezen.  
Bedrijven dienen alle benodigde documenten en vergunningen snel en zonder 
problemen via één loket te kunnen verkrijgen. De achter dit loket functionerende 
afdelingen dienen daartoe goed met elkaar samen te werken.  

10.4 DIGITALISERING  
Het verder digitaliseren neemt grotere vormen aan, denk aan de Mijngemeente app 
en het gebruik van Whatsapp. Het is ook voor de burger prettig dat je kan kiezen op 
welke manier je contact kunt opnemen met de gemeente. Maar nog niet alle ICT-
systemen sluiten naadloos aan bij het verwerken van de diverse processen. Dit is 
nog wel een punt van verbetering. 
  
Op klachten of meldingen via de website of per e-mail moet sneller gereageerd 
worden. Digitale klachten en meldingen dienen net zo volwaardig behandeld te 
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. Vergunningen dienen zoveel mogelijk digitaal verstrekt te 
worden. Ook een uittreksel uit het bevolkingsregister moet via internet aan te vragen 
zijn.  
  
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. De gemeentelijke website moet blijven voldoen aan de web 
richtlijnen voor gebruiksvriendelijke websites, zodat ook visueel gehandicapten de 
website gemakkelijk kunnen raadplegen.  

10.5 PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING 
We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. Bij 
de verwerking en opslag van persoonsgegevens van inwoners en personeel heeft de 
gemeente een grote verantwoordelijkheid. Privacy is een essentieel en complex 
vraagstuk. Dit komt onder andere door de toenemende digitalisering van de 
samenleving en dienstverlening van gemeenten, de decentralisatie van 
overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de 
technische mogelijkheden en veranderende wetgeving. Privacy raakt de hele 
gemeentelijke organisatie en verdient, samen met informatiebeveiliging, continu 
aandacht.  

10.6 BELASTINGEN, FINANCIËN 
Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven 

dienen in evenwicht te zijn.  

Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden dat bij 

grote projecten de budgetten fors worden overschreden. 
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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 voor zover mogelijk op het huidige niveau blijven. Trendmatige 

verhoging mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage. 

Voor commerciële bouwactiviteiten (bouwen voor verkoop van woningen, bedrijfs- en 

winkelpanden) dient het grondbeleid erop gericht te zijn dat de kosten op basis van 

de Wet ruimtelijke ordening voor grondexploitaties worden bepaald met de 

plankostenscan. Voor bouwactiviteiten, d.w.z. tot en met 3 woningen en bedrijfsmatig 

bouwen op eigen terrein en voor eigen gebruik, dienen leges te worden betaald op 

basis van door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Dit met het oog op 

transparantie, voorkomen van willekeur en efficiency. De leges zijn kostendekkend. 

Eventuele kosten die samenhangen met de Werelderfgoed status worden op deze 

wijze zo veel als mogelijk verdeeld en niet alleen verhaald op de bewoners en 

bedrijven in het buitengebied. 

Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut zijn voor de 

Purmerendse samenleving en aan nuttige maatschappelijke 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. 

Voor de minima dient gemeentelijke financiële ondersteuning te blijven bestaan. 

Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund. Kinderen uit deze 

gezinnen dienen te kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs. 

De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die Purmerend kan 

lopen. 

10.7 ALGEMEEN BESTUUR 
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.  

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. Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke 

onderzoeken. Het is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren. 

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. Geheimhouding van stukken moet 

zeer terughoudend worden toegepast.  

Bij bestuurlijke besluitvorming zal het voortraject democratisch en voldoende 
transparant dienen te zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets door de strot 
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geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit bewust informatie onthouden worden of te laat 
geïnformeerd worden door het college van B&W.  

10.8 REGIONALE SAMENWERKING  
Purmerend maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een 
samenwerkingsverband, waarmee Purmerend invloed kan uitoefenen naar zowel de 
Provincie als het Rijk.  
 
In samenwerking met de regiogemeenten kunnen goede afspraken worden gemaakt 
om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het toerisme te 
bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te verbeteren. 
 
Purmerend is samen met 8 andere gemeenten en provincie Noord-Holland 
participant in recreatiegebied ’t Twiske. In een samenwerkingsverband is het 
gebruikelijk dat er ook gezamenlijk beslissingen worden genomen. Dat is hier ten 
dele het geval, Oostzaan en Landsmeer, gemeenten die financieel een veel lagere 
beheer bijdrage doen dan Purmerend, willen eenzijdig hun stempel drukken op 
zaken zoals evenementen, overnachtingen en het vestigen van een natuurcamping 
in het recreatiegebied. De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt deze situatie 
ongewenst en verzet zich hier ook tegen. In uiterste noodzaak moet worden 
overwogen om de deelname in het recreatieschap te beëindigen. 


