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Voorwoord

Na wat omzwervingen woon ik sinds augustus 2000 in Purmerend: een stad
die ik waardeer en waar ik me thuis voel. Ik ben er dan ook trots op dat D66
in 2014 de grootste landelijke partij werd in onze oude marktstad.
We zetten ons continu in voor een sociaal-liberaal beleid, waarbij iedereen
kansen moet krijgen. En voor een duurzaam beleid, omdat we deze aarde in
bruikleen hebben en schoon moeten doorgeven aan onze kinderen
en kleinkinderen.
Die aarde is de afgelopen jaren overigens aardig veranderd. Ook als je kijkt
naar gemeentepolitiek. Vergeleken met 4 jaar geleden spelen gemeenten
een steeds grotere rol. Het Rijk heeft gemeenten meer verantwoordelijkheid
gegeven. En als een gemeente belangrijker wordt, dan wordt de stem van
de burger dat ook. Veel besluiten die in een gemeente worden gemaakt
hebben groot effect op het dagelijks leven. Denk aan betaalbare woningen,
een gezonde en groene stad, voorzieningen als een zwembad, goede zorg
voor hen die het nodig hebben of opvang van vluchtelingen. Dat maakt
gemeentepolitiek nog belangrijker! En dus de partijprogramma’s.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Purmerend. Samengesteld
door terug te kijken naar de afgelopen 4 jaar, maar vooral door de blik naar
voren te richten: luisterend naar de signalen vanuit de samenleving. Voor D66
is het belangrijk dat iedereen meepraat en invloed heeft. D66 wil opkomen
voor de kansen van iedereen. Wij vertrouwen op de kracht van mensen,
individueel maar vooral ook samen. Daarop gebaseerd hebben we een
programma opgesteld dat optimistisch en duurzaam is. Een paar belangrijke
onderwerpen uit ons programma wil ik graag benoemen:
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D66 is een echte onderwijspartij. En hoewel een gemeente niet kan sturen
op de inhoud kunnen we wel werken aan een betere aansluiting van
het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de samenleving.
Hiervoor liggen zeer veel kansen op het gebied van de gezondheidszorg,
het praktijkonderwijs en “Purmer Valley”.
Wat betreft wonen heeft D66 een uitgesproken mening. Wij geloven in
een realistische toename van 5.000 nieuwe woningen de komende 10
jaar, waarbij betaalbaarheid de hoogste prioriteit heeft. Dit kan worden
gerealiseerd in o.a. het Wagenweggebied, De Gors-Noord, De Koog en
de Purmer-Zuid. Van belang is te kijken naar de totale woonlasten (huur
én energie), want dat bepaalt of een woning betaalbaar is of niet.
Ook duurzaamheid is belangrijk. Als D66 geloven we dat er juist op
lokaal gebied veel kan én moet op dit gebied. Burgerinitiatieven, zoals
het (gezamenlijk) duurzame energie opwekken, moeten omarmd worden.
Maar meer is nodig. Een echte visie voor de korte en lange termijn over
alle onderwerpen waar duurzaamheid bij komt te kijken. Met ook een
ambitieus doel: Purmerend als duurzaamste stad van Nederland! Daar
hoort ook groencompensatie, inzetten op meer biodiversiteit en meer
aandacht voor dierenwelzijn nadrukkelijk bij!
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Ik wens u veel leesplezier en maak graag van de gelegenheid gebruik om
de oproep te doen aan iedere Purmerender om vooral te gaan stemmen.
Maak gebruik van uw democratisch recht, wetend dat dat niet gewoon is
in heel veel landen. En een stemadvies geef ik u vanzelfsprekend graag. Ik
ben namelijk trots op wat wij als D66 Purmerend willen betekenen voor onze
stad. En met uw stem gaan we vol enthousiasme de volgende 4 jaar in. Want
er is nog genoeg te doen in Purmerend.

Paul van Meekeren,
Lijsttrekker D66 Purmerend
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Speerpunten
Meer kans op een woning

Het is goed wonen in Purmerend - en dat moet zo blijven. Daarom ruimte
voor verschillende typen woningen. En vooral: het aanpakken van de
wachtlijsten voor sociale huurwoningen, zodat starters eerder een kans
krijgen. Wonen moet ook betaalbaar blijven, dus zet D66 in op lagere
energielasten. En de woonomgeving moet aantrekkelijk zijn: voldoende
groen, fijne speelvoorzieningen en goed onderhouden straten. Hier maakt
D66 extra geld voor vrij. Zo blijft Purmerend een fijne woonstad.

Benut ieders talent

Via het onderwijs wordt het talent van elk kind gestimuleerd. D66 wil samen
met scholen, leraren, ouders en leerlingen investeren in goed onderwijs.
Daarbij meer aandacht voor sport, gezond leven en cultuur, o.a. door samen
te werken met sportverenigingen en culturele instellingen. Zo krijgt elk
kind een goede basis voor de rest van zijn of haar leven. Ook is een betere
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt noodzakelijk (o.a. IT, zorg
en praktijkonderwijs).

Duurzaamste stad van Nederland

We moeten zuinig zijn op onze planeet én onze stad. Lokaal is veel mogelijk,
dus wil D66 lokale initiatieven meer ondersteunen, meer duurzaam inkopen
en schoner openbaar vervoer. Ook zet D66 in op meer hergebruik van
afval, wat op termijn financieel voordeel oplevert voor de gemeente en u
als inwoner. Verder wordt duurzaam bouwen en verbouwen gestimuleerd
met als doel om Purmerend compleet aardgasvrij te maken én daarmee de
duurzaamste stad van Nederland.
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Een groene diervriendelijke stad

Groen in de stad heeft veel nuttige functies; meer groen en meer
biodiversiteit is goed voor het milieu én voor de inwoners. Wat D66 betreft
blijft groen behouden of vindt compensatie plaats. Voor dierenwelzijn is meer
aandacht nodig. D66 wil daarom meer controleren hoe met dieren wordt
omgegaan en een adviesraad van deskundigen aanstellen die de gemeente
advies geeft.

Ruimte voor ondernemers

Luister naar en werk goed samen met ondernemers, ZZP’ers en het MKB.
Benut de kansen voor de ICT-sector, de gezondheidszorg en duurzaamheid.
Samen met bedrijven en scholen brengen we vraag en aanbod beter
bij elkaar. D66 gaat voor een compacte, bruisende binnenstad met
aantrekkelijke, groene gevels. Wees flexibel met de bestemming van panden
om zo leegstand tegen te gaan. Stimuleer inpandig parkeren, zodat er meer
ruimte komt voor voetgangers en fietsers.

Zorg op maat

Ga uit van de eigen kracht van mensen en hun omgeving, maar geef de
juiste ondersteuning indien nodig. Voorkom dat schulden problematisch
worden en zorg voor optimale opvang en snelle re-integratie bij dakloosheid.
Armoede mag de ontplooiing van kinderen niet in de weg staan. Kijk bij
maatschappelijke ondersteuning naar de totale situatie per persoon en pas
de aanpak daarop aan. Bied goede, persoonlijke jeugdzorg zonder wachtlijst.
Zorg dat immigranten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving.
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Wonen

Het is goed wonen in Purmerend en dat moet zo blijven. Alleen is nu echt
een aanpak van de wachtlijsten nodig en ruim aandacht voor betaalbare
woningen. Voor alle (inkomens)groepen moet er voldoende aanbod zijn. Dat
vraagt om nieuwbouw, maar ook om renovatie van bestaande woningen.
Van belang is te kijken naar de totale woonlasten (huur én energie), want
dit bepaalt of een woning betaalbaar is. Tegelijk moet de omgeving van de
woning aantrekkelijk blijven. Voor D66 betekent dat: voldoende groen in de
wijken, aantrekkelijke speelvoorzieningen en goed onderhouden straten,
fietspaden en wegen. Hiervoor komt meer geld beschikbaar.
• Een realistische koers van 5.000 nieuwe woningen de komende 10 jaar,
waarbij betaalbare woningen de hoogste prioriteit hebben (zowel tot €
400,- als tot € 650,- per maand). Dit kan in het Wagenweggebied,
De Gors-Noord en de Purmer-Zuid. Kijk ook naar concept van ‘tiny
houses’ en flexibele (tijdelijke) woningen. Hierbij wordt gestreefd naar een
substantiële reductie van de wachttijd voor sociale huur (thans 8-12 jaar).
• Begin met het transformeren van bedrijventerrein De Koog door met
ondernemers in gesprek te gaan en ze te verleiden te vertrekken
(bijv. naar Baanstee-Noord). Hier kunnen vervolgens de nodige woningen
worden gebouwd. Ook dubbel ruimtegebruik biedt kansen, zoals bij
winkelcentra en (omliggende) parkeerterreinen.
• Hoogbouw is zeker mogelijk, maar niet in het historische centrum. Voor
D66 moet hoogbouw passend zijn in de wijk, meer toevoegen dan alleen
woningen en van hoogstaande kwaliteit zijn.
• Bij nieuwbouw en renovatieplannen moet meer aandacht komen voor de
wijze waarop de openbare ruimte en het groen in een wijk wordt ingevuld.
Eventueel verlies aan groen wordt gecompenseerd. Dit kan op vele
manieren (van volwassen bomen tot verticale tuinen).
• Bij bouwplannen die op loopafstand van elkaar plaatsvinden wordt
integraal gekeken naar de parkeerbehoefte. Bijvoorbeeld door
parkeerplaatsen te delen en zo voorkomen wordt dat elk initiatief een eigen
parkeeroplossing maakt en deze vervolgens leeg staat.
• D66 wil het voor meer particulieren mogelijk maken om hun eigen woning
te ontwerpen op een vrije bouwkavel.
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Duurzaam bouwen

• Bij alle ver- en nieuwbouwprojecten als gemeente zo veel mogelijk
sturen op duurzaam bouwen. Zo wordt elk bouwplan getoetst op
duurzaamheid (o.a. CO2-neutraal, gebruik herbruikbare materialen,
levensloopbestendigheid en kosten van sloop/renovatie/herontwikkeling).
Duurzaamheid wordt als criterium bij inkoop en bij het beoordelen
van (bouw)plannen opgenomen, waarbij bouwprojecten die veel duurzame
materialen en/of duurzame energie gebruiken aanzienlijk minder leges
hoeven te betalen.
• De gemeente moet met corporaties afspraken maken over de
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dat drukt meteen de
woonlasten, die anders op termijn zeer zeker gaan stijgen.
• De gemeente stelt structureel budget beschikbaar voor subsidies en
leningen voor huiseigenaren om hun huis energieneutraal te maken/
te verduurzamen. Goede communicatie en inzichtelijk maken van de
kostenbesparingen zijn cruciaal.
• Bekijk de mogelijkheden dat andere eigenaren (van koopwoningen) kunnen
participeren met collectieve inkoop van duurzaamheidsmaatregelen (zoals
isolatie of zonnepanelen), eventueel in regionaal verband.
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Onderwijs

Onderwijs zorgt dat mensen, van jong tot oud, zich ontwikkelen, kansen
kunnen pakken en het beste uit zichzelf halen. Daarbij staat kwaliteit
voorop: alle scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in Purmerend
behoren minimaal een voldoende te scoren. Het gaat daarbij niet meer
alleen om lezen, schrijven en rekenen, maar ook om digitale vaardigheden
en burgerschap. Belangrijk is dat ieders talent zo goed mogelijk wordt
ontwikkeld. Dit stelt iedereen in staat om mee te doen in de samenleving en
op de arbeidsmarkt.
• D66 wil samen met de schoolbesturen, leerkrachten en ouders een
meerjarenplan opstellen dat in de volle breedte de kwaliteit van het basis-,
middelbaar- en beroepsonderwijs verbetert. Hierbij gaat het ook om
goede huisvesting en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen (modern
praktijkonderwijs tot een internationale school).
• Betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vraag vanuit het
bedrijfsleven en de samenleving. Ervoor zorgen dat toekomstige generaties
ook worden opgeleid voor de banen van de toekomst, alsmede voor die
sectoren die sterk aanwezig zijn en/of waar tekort aan goed personeel
dreigt. Er liggen kansen m.b.t. gezondheidszorg, praktijkonderwijs
en Purmer Valley.
• Actiever tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
door de leerplichtambtenaar eerder met leerlingen en ouders
in gesprek te laten gaan.
• Met (lokale) ondernemers maken we afspraken voor het realiseren van
voldoende stageplaatsen en leer-werkplekken. De gemeente geeft hierbij
het goede voorbeeld.
• D66 zet in op goede samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen en
kinderopvang. Liefst in hetzelfde gebouw of dicht bij elkaar.
• D66 ziet graag dat scholen nog meer de samenwerking opzoeken met
organisaties, gezamenlijk lesprogramma’s aanbieden en gebruik maken van
elkaars kennis en gebouwen. Bijvoorbeeld met culturele instellingen als de
Purmaryn, P3 en de bibliotheek.
• Met sportverenigingen worden afspraken gemaakt om samenwerking
met scholen te realiseren voor een gevarieerd aanbod van lichamelijke
opvoeding zodat jongeren meer gaan bewegen.
• De gemeente werkt samen met scholen om een gezond
voedingsaanbod te waarborgen en aldus de overgang naar
“Gezonde School” te bewerkstelligen.
• D66 wil een klankbordgroep met deskundigen vanuit het onderwijsveld die
actief meedenkt met de gemeente en de schoolbesturen.
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“Benut ieders talent.”
11
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Werk en Economie

Veel Purmerenders werken buiten de stad, maar ook in Purmerend is er
volop bedrijvigheid. Het is aan de gemeente om ruimte te geven aan nieuwe
ontwikkelingen, zodat er nu en in de toekomst volop kansen en banen zijn.
Voor ons als sociaal-liberale partij is het vanzelfsprekend om extra aandacht
te hebben voor diegenen die niet zo makkelijk aan een baan komen. De
gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld, maar spreekt ook de bedrijven
aan op hun verantwoordelijkheid.
Purmerend is tegelijk een centrumgemeente en onlosmakelijk verbonden
met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor
werkgelegenheid, voor toerisme en voor goede bereikbaarheid. Het is aan
Purmerend om deze kansen optimaal te benutten via goede (regionale)
samenwerking. De IT-sector is relatief groot in Purmerend, dus een mooie
kans om hieromheen de samenwerking te organiseren tussen bedrijven, het
onderwijs en de overheid. Datzelfde is mogelijk rond de zorg(sector) en rond
alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
• D66 zet zich in voor een actieplan voor de binnenstad, samen met
ondernemers en inwoners. Kijk daarbij ook naar de invulling van winkels
(niet meer van hetzelfde), aanpak van leegstand, verkleining van het
kernwinkelgebied en versterken van de (dinsdag)markt. D66 kiest voor een
compacte, bruisende binnenstad met aantrekkelijke (groene) gevels, brede
trottoirs en meer groen.
• D66 wil de bestemming van panden, zeker buiten het kernwinkelgebied,
verruimen en zo ondernemers meer ruimte bieden. Tegelijk is D66
nadrukkelijk voor voortzetting van ‘wonen boven winkels’ en buiten het
kernwinkelgebied zelfs voor ‘wonen in winkels’.
• Actief beleid om leegstand (van winkels, bedrijfspanden, kantoren en
woningen) tegen te gaan en gebouwen goed te laten onderhouden.
Onderdeel hiervan is ook om de gevels er aantrekkelijk uit te laten zien
door deze te vergroenen en/of te beschilderen.
• De gemeente gaat samen met ondernemers en bezorgers een
goederenpunt opzetten, zodat vrachtwagens en busjes niet meer
door de stad hoeven en goederen met kleinere, elektrische wagens
worden verder gebracht.
• Samen met de winkeliers per wijkwinkelcentrum bekijken wat nodig is om
deze de komende 10 jaar aantrekkelijk te houden. Mogelijk is verruiming
van bestemmingen nodig of combinatie met woningen. D66 sluit niet uit dat
één of meer wijkwinkelcentra het niet redden. Belangrijk is om hier vooraf
over na te denken in plaats van als het al te laat is.
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• Er komt beleid gericht op ZZP’ers en de gemeente zal regelmatig in
gesprek gaan met ZZP’ers. Zo moeten er binnen de aanbestedingsregels
ruimte komen om ZZP’ers en MKB’ers meer kansen te bieden en kritisch
gekeken worden naar regels die ZZP’ers belemmeren.
• City Marketing moet geen doel op zich worden. Purmerend is het beste
op de kaart te zetten door haar sterke kanten te benadrukken: toeristische
marktstad en duurzaamste stad van Nederland. Door hierop actief beleid te
voeren, wordt Purmerend het beste gepromoot.
• Wanneer het landelijk legaal wordt om softdrugs te produceren,
ziet D66 kansen voor de Baanstee-Noord en voor nieuwe vormen
van werkgelegenheid.
• D66 ziet mogelijkheden voor een hotel langs de A7, maar dan bijvoorbeeld
op de plek van Karwei en de staalwalserij (bestaand bebouwd gebied).
Zo blijft het Beusebos behouden. Samen met betrokkenen wordt het
Beusebos versterkt en wordt meer recreatie mogelijk.
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Sociaal Domein

Op het gebied van zorg, participatie en welzijn (het ‘Sociaal Domein’) heeft
Purmerend de nodige voorzieningen over de volle breedte, en dat moet
zo blijven. D66 gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen,
maar soms heeft iemand (tijdelijk) ondersteuning nodig. Daarbij staat de
behoefte van de inwoner centraal en wat voor hem de beste oplossing biedt:
maatwerk. Er wordt echt integraal gewerkt, waarbij D66 ook kansen ziet
voor samenwerking met organisaties op het gebied van sport, onderwijs en
cultuur. D66 wil de middelen vanuit Wmo, Jeugdzorg en Participatie breder
inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en geeft ruimte aan
gezamenlijke initiatieven van burgers en organisaties.
• Het terugdringen van het aantal inwoners (vooral kinderen) dat in armoede
leeft of opgroeit. Ga continu na of een regeling de doelgroep bereikt,
pas deze tijdig aan en zoek nog meer de samenwerking met scholen en
kinderopvang. Verder wordt meer gedaan aan de preventie van schulden
en eerder signaleren, ook samen met (middelbare) scholen.
• Elk kind en gezin verdient een goede start. In plaats van vele regelingen en
aanvraagprocedures wil D66 voor iedereen toegankelijke ondersteuning
bieden, waar Onderwijs, Zorg en Welzijn samen komen gericht op de
ontwikkelingskansen van kinderen (Integraal Kindcentrum).
• Zet nog meer in op samenwerking binnen het Sociaal Domein en met
organisaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijnswerk.
Kijk naar mogelijkheden om van elkaars voorzieningen gebruik te maken
(o.a. gebouwen en velden) en stimuleer ook hier gezamenlijke inkoop.
Hetgeen zo wordt bespaard, kunnen de organisaties naar eigen inzicht
benutten.
• Voor ouderen blijven er voldoende voorzieningen en wordt maatwerk
geboden. Daarbij kan in individuele gevallen ook de eigen bijdrage komen
te vervallen als men anders geen gebruik meer maakt van een voorziening
en dat op lange termijn voor meer problemen zorgt. Verder wordt er door
de gemeente geïnvesteerd in woningen en ICT om langer thuis wonen
mogelijk te maken.
• Investeren en betere afstemming binnen de hele ‘opvangketen’. Dit is nu te
versnipperd en er moet enige reservecapaciteit zijn om bij een individuele
crisis snel te kunnen handelen. Ook hier staat het op eigen benen staan
voorop en is opvang een tijdelijke voorziening.
• Werk gaat boven inkomen, dus worden inwoners zo veel mogelijk
gestimuleerd om weer aan de slag te gaan. Ook hier wordt eerst gekeken
naar wat men wel kan of wat met enige (om)scholing mogelijk is. Dat kan
ook vrijwilligerswerk zijn of een vorm van beschut werken.
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• Velen willen ook heel graag een bijdrage leveren en actief bezig zijn.
Daarom wil D66 in elk contract en ook bij de verkoop van grond of de
start van een (bouw)project een ‘social return’-bepaling opnemen, zodat
gestimuleerd wordt dat arbeidsgehandicapten en mensen uit de bijstand bij
een reguliere werkgever aan de slag kunnen. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door zeker 5% van het gemeentelijk personeel uit deze groep
in dienst te nemen.
• Verder kan op allerlei terreinen extra inzet van mensen goed worden
gebruikt. Denk aan vrijwilligerswerk, bij evenementen, op scholen en in de
ouderenzorg. Stimuleer dat inwoners met behoud van hun uitkering hier
aan de slag gaan en zo vertrouwen en ervaring opdoen.
• D66 hecht eraan dat het Waterland Ziekenhuis ook na de fusie een
volwaardig ziekenhuis blijft, inclusief Spoedeisende Hulp.
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“Investeer in sport
en cultuur.”
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Sport en Cultuur

Sport en cultuur hebben een belangrijke rol in de samenleving. Naast het
feit dat sporten gezond is en cultuur je denken verruimt, brengt het ook nog
eens mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. D66 draagt de Purmerendse
sportverenigingen en de culturele instellingen dan ook een warm hart toe.
• Daarom investeert D66 in een versterking van een samenhangend aanbod
van sportverenigingen en culturele instellingen dat, naast gericht op de
eigen leden, zich ook uitstrekt tot onderwijs, naschoolse opvang en de
wijk. Belangrijk is dat verenigingen op eigen benen kunnen staan, maar
waar nodig biedt de gemeente gerichte ondersteuning.
• D66 vindt een gezonde stad belangrijk en daar hoort een betaalbaar
bewegingsaanbod bij, voor zowel de jeugd als volwassenen. Sport moet
daarom onderdeel blijven van de M€€rDoen-regelingen. Ook culturele
activiteiten blijven mogelijk via deze regeling.
• Sportclubs en culturele organisaties worden bij nieuwbouw vrijgesteld
van het betalen van leges als het algemeen nut betreft. Verder is D66
voorstander om naar buiten gerichte reclame meer toe te staan. De
inkomsten komen via een sportfonds bij de verenigingen terecht.
• Met de verdere groei van de stad moeten ook de sportmogelijkheden
meegroeien, waaronder meer mogelijkheden voor sporters met een fysieke
en/of mentale beperking. Dit vergt een meerjarenplan om voorbereid te zijn
als sportverenigingen uit hun jasje groeien. Samen met omwonenden wordt
eventuele uitbreiding danwel nieuwe sportlocaties besproken. Onderdeel
van zo’n plan is ook om alle kunstgrasvelden te vervangen.
• Vrijwilligersmeldpunt met betrekking tot sport onderbrengen bij SPURD.
• D66 wil in de komende periode inzetten op cultuur. Om cultuur structureel
op de agenda te zetten, moet beleid worden ontwikkeld dat resulteert in
een concreet actieplan. We willen dit doen samen met andere gemeenten
in de regio en daar is (financiële) ondersteuning vanuit de provincie bij
mogelijk. Op deze manier bundelen we de krachten en spreiden we de kosten.
• D66 streeft naar een versterking van de maatschappelijke functie van de
openbare bibliotheek door meer middelen beschikbaar te stellen. De bieb
is een laagdrempelige toegangspoort naar informatie, kennis en kunst
en cultuur. De bibliotheek verandert steeds meer in een ontmoetings- en
kenniscentrum op het snijvlak van educatie en informatie. Ook bij de
aanpak van laaggeletterdheid speelt de bibliotheek een belangrijke rol.
• D66 ziet graag dat er meer samenhang komt tussen de Kaasmarkt en het
Waagplein. Dit historisch hart van Purmerend met theater De Purmaryn, het
Purmerends Museum, ‘t Stamhuis en het Filmhuis biedt kansen voor een
echt cultureel kwartier met allerlei activiteiten.
17
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Bereikbaarheid

Purmerend is een forensenstad, een goede bereikbaarheid is van
levensbelang. Met de Tweede Coentunnel, de spitsstroken op de A7 en
doortrekking van de vrije busbaan op de Jaagweg zijn belangrijke stappen
gezet. Nu is meer aandacht nodig voor de op- en afritten van de A7 en de
doorstroming van het verkeer in de stad. Bij dat laatste zet D66 vol in op de
fiets en het openbaar vervoer. Ook blijven we kritisch de Noord/Zuid-lijn volgen
en wat dit betekent voor ons busvervoer. Het overstappen in AmsterdamNoord moet er niet toe leiden dat meer mensen met de auto gaan.
• Meer investeringen in veilige, geasfalteerde fietspaden (ook in regionaal
verband), meer ruimte voor de fiets in het centrum en het openhouden van
de bewaakte fietsenstallingen (centrum en NS-station).
• Meer reizigers die voor het openbaar vervoer kiezen door goede
aansluitingen, korte wacht- en reistijden en door de intercity AmsterdamHoorn minimaal op één station in Purmerend te laten stoppen. D66 maakt
zich sterk voor het betaalbaar houden van openbaar vervoer.
• Bij een nieuwe aanbesteding voor stedelijk busvervoer moet de nadruk
worden gelegd op schone bussen i.p.v. de huidige dieselmotoren.
• De oprichting van een verkeerspanel met deskundigen om (on)gevraagd
advies te geven.
• Doorgaand verkeer richting de A7 wordt gestimuleerd om via Weidevenne
en Overwhere te gaan en minder door het centrum. Dit wordt gedaan
door de doorstroming via Weidevenne en Overwhere te verbeteren en de
route via het centrum langzamer te maken (gefaseerd naar 30km-zone,
verkeerslichten langer op groen voor fietsers en voetgangers).
• Bij vervanging van verkeersregelinstallaties gebruik maken van slimme
stoplichten of liefst het vervangen ervan door rotondes, bijvoorbeeld in de
Purmer-Zuid en op het Looiersplein
• Stimuleer in het centrum inpandig parkeren en ontmoedig op straat
parkeren via verschillen in tarieven en tijdsduur (op straat kort parkeren /
inpandig voor lang parkeren).
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• Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar houden door op strategische
plaatsen rond het centrum inpandige parkeergelegenheid te creëren
(postkantoor, ‘t Lammetje en de Vijfhoek).
• Creëer de mogelijkheid dat bewoners van het centrum tegen een speciaal
gereduceerd tarief kunnen parkeren in de parkeergarage Claxxonate (en
eventueel ’s nachts ook bij Q-Park).
• Kritisch kijken naar alle verkeersborden, paaltjes en markeringen alsmede
goed snoeien, zodat de verkeerssituatie eenvoudig en overzichtelijk wordt
voor alle verkeersdeelnemers. Onderzoeken of de bus sluizen vaker open
kunnen voor overig verkeer.
• Meer optreden tegen asociaal verkeergedrag in 30km-zones, rond scholen
en van brommers.
• D66 wil de mogelijkheid bekijken van buurtbussen die de wijken onderling
verbinden en ook de binnenstad beter bereikbaar maken vanuit elke wijk.

19
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Dienstverlening en Communicatie

De gemeente is er voor haar inwoners en moet zich dienstbaar opstellen. Dat
begint door goed te luisteren en inwoners en organisatie vanaf het begin te
betrekken. De inwoners hebben veel kennis van de omgeving en (praktijk)
ervaring, dus maak daar gebruik van. Te vaak is dat de afgelopen jaren
misgegaan en dat heeft tot ontevreden inwoners geleid. D66 wil dat echt
anders gaan doen.
• Direct omwonenden en andere betrokkenen vanaf het begin en tussentijds
actief informeren en zo veel mogelijk mee laten denken. Inspraak moet veel
meer samenspraak worden.
• Biedt als gemeente de ruimte en ondersteuning bij lokale, buurtgerichte
initiatieven. Zet meer in op social media om ideeën van inwoners te
verzamelen en om geïnteresseerden bij elkaar te brengen. Zoek anderen en
elkaar meer op buiten het gemeentehuis.
• Maak van het gemeentehuis nog meer Het Huis van de Gemeente. Een plek
waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, te vergaderen en het als (tijdelijke)
werkplek te gebruiken.
• Zorg voor rust en stabiliteit in de ambtelijke organisatie. Geen verdere
reorganisaties meer. Ook kan nu de decentralisaties in de basis gereed zijn
teruggegaan worden naar vier wethouders.
• Geef inwoners meer inzicht in hun eigen gegevens en aanvragen. Wees
daarin transparant en biedt de mogelijkheid om meer grip op eigen
gegevens te hebben en met wie deze worden gedeeld. Met meer digitale
dienstverlening is ook meer aandacht voor privacy nodig.
• Purmerend is zowel een regiogemeente als onderdeel van de
Metropoolregio Amsterdam. Een goede relatie met andere gemeenten is
cruciaal. Dat vraagt om geven en nemen, maar via samenwerking
kan veel meer worden bereikt en kosten worden bespaard. Denk aan meer
gezamenlijke inkoop, afstemming van beleid in plaats van
elkaar te beconcurreren.
• Verdere vermindering van regeldruk en administratieve lasten,
waarbij meer wordt uitgegaan van vertrouwen, meedenken en eigen
verantwoordelijkheid. Dus minder vergunningen vooraf en minder
controles, maar wel zwaardere sancties bij overtredingen.
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“Inspraak moet
samenspraak worden.”
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Veiligheid

D66 maakt zich sterk voor een veilig Purmerend. Waar nodig te handhaven
en te straffen, maar ook door nadrukkelijk te kiezen voor preventie.
Problemen bij de wortel aanpakken, in de wijken, op scholen en in gezinnen.
Belangrijk is dat optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke
diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie.
Purmerend is een relatief veilige gemeente. De aanpak van de speerpunten in
het veiligheidsbeleid gaat goed. D66 wil die aanpak voortvarend voortzetten.
D66 geeft de voorkeur voor de aanpak van onveiligheid door preventie,
samenwerking en mensen op straat boven cameratoezicht.
• Voortzetten van de succesvolle integrale aanpak ‘high impact crimes’
(onder meer woninginbraken, overvallen, geweld, bedreigingen en
straatroof), de aanpak van jeugdoverlast en het beleid rond veilig uitgaan
samen met de horeca-ondernemers.
• D66 blijft terughoudend wat het inzetten van camera’s betreft in de
openbare ruimte.
• Blijven faciliteren van burgerinitiatieven zoals ‘Ogen en Oren’ en
WhatsApp-preventiegroepen. Geef tegelijk inwoners en ondernemers een
stem bij het bepalen van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid van de
gemeente. Veiligheid is iets van ons allemaal.
• Vuurwerk levert elk jaar weer letsel en schade op, is een grote stressfactor
voor mensen en dieren en een belasting voor het milieu. We willen het
afsteken van vuurwerk door particulieren ontmoedigen en streven naar een
centrale vuurwerkshow in de stad.
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Financiën

Het is belangrijk dat een gemeente haar financiën op orde heeft met een
sluitende begroting. Maar naast de hoge schuldenlast van onze gemeente
heeft D66 ook zorgen m.b.t. budgetoverschrijdingen op grote projecten. Het
huidige college heeft hier haar zaken duidelijk niet op orde. Verder is het van
belang dat we scherp in de gaten houden dat lasten voor de burgers niet stijgen.
• De gemeente gaat de kwaliteit van haar projectmanagement onder de
loep nemen. Te vaak zijn er substantiële kostenoverschrijdingen
bij grote projecten.
• Purmerend heeft een hoge schuldenlast en weinig eigen vermogen. Bij
een lage rente is dat niet erg, maar rentes kunnen stijgen. Op dit moment
heeft Purmerend ook nog een aantal leningen met een hogere rente. Zodra
deze leningen aflopen en na herfinanciering er minder rente wordt betaald,
wil D66 Purmerend dat met deze besparing de schuld versneld wordt
afgebouwd.
• De OZB stijgt niet of hooguit met de inflatie. Tarieven voor riool, afval en
(bouw)leges zijn slechts kostendekkend, waarbij steeds kritisch bekeken
wordt of het efficiënter en goedkoper kan.
• D66 wil dat wanneer de Stadsverwarming daadwerkelijk dividend gaat
uitkeren 33% teruggeven aan de gebruikers via lagere tarieven van de
Stadsverwarming, 33% gebruiken om schuldenlast te verminderen en 33%
gebruiken voor investeringen in voorzieningen in de stad.
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“Voldoende groen
in en om de stad
is noodzakelijk.”
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Duurzaamheid

D66 Purmerend vindt dat juist op lokaal gebied veel kan én moet gebeuren
op het gebied van duurzaamheid en milieu. Burgerinitiatieven bijvoorbeeld,
zoals het (gezamenlijk) opwekken van duurzame energie, moeten worden
omarmd. Ook schoon rijden komt sneller dichterbij en dat is goed voor het
klimaat, maar ook voor de luchtkwaliteit in de stad.
Om meer te bereiken, wil D66 een duurzaamheidsplan voor de stad opstellen.
Zo’n duurzaamheidsplan wordt tegelijk meegenomen in alle omgevingsvisies
en -plannen die er komen vanwege de nieuwe omgevingswet. Een visie voor
de korte en lange termijn over alle onderwerpen waar duurzaamheid bij komt
te kijken. Gekoppeld aan een ambitieus doel: Purmerend als duurzaamste
stad van Nederland!
• Het streven naar een duurzamere stad is niet alleen een taak van de
gemeente, maar van alle inwoners en zal ook door de bewoners moeten
worden gedragen. Om inwoners hierin te ondersteunen en ze hierover
te informeren wil D66 een Centrum voor Duurzaamheid waar bewoners,
bedrijven en onderwijsinstellingen terecht kunnen voor vragen en advies
over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid, die activiteiten organiseert en
samen met bewoners werkt aan het verduurzamen van de dagelijkse woonwerk- leer- en leefomgeving.
• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het gebruiken en
inkopen van duurzame, gerecyclede en recyclebare producten
in haar organisatie.
• Het plastic dat in de gemeente Purmerend wordt ingezameld zal alleen
worden gebruikt voor milieuvriendelijke producten en dus niet voor
bijvoorbeeld synthetische kleding waardoor tijdens het wassen plastic
microvezels in het water terechtkomen.
• De gemeente moet het goede voorbeeld geven door haar eigen wagenpark
te vergroenen. D66 wil in 2022 het wagenpark van de gemeente volledig
CO²-neutraal hebben. Tegelijk wordt het aantal laadpunten voor elektrisch
rijden sterk uitgebreid, waarbij ook moet worden gedacht aan oplossingen
bij appartementencomplexen.
• Gronden in de stad die langdurig onbebouwd blijven willen we actief
promoten voor stadslandbouw.
• Voor evenementen komt er een parkenbeleid en worden geen ballonnen
of wenslampionnen opgelaten, of met plastic confetti gestrooid. Bij het
verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het
natuurherstel voor rekening van de organisator.
• Reuring wordt wat D66 betreft het groenste en meest vernieuwende festival
van Nederland!
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Energie

In de overgang naar 100% hernieuwbare energie hebben gemeenten een
grote rol, dus ook Purmerend. Verandering is immers gemakkelijker te
bereiken van onderaf. D66 Purmerend ziet dit als een belangrijk speerpunt
voor de komende jaren. Met een Stadsverwarming op biomassa als basis is
er een goede start, maar blijft er veel werk aan de winkel.
• D66 wil van Purmerend de eerste aardgasvrije stad van Nederland
maken, o.a. door meer (bestaande) woningen aan te sluiten op de
Stadsverwarming, maar ook door te streven naar oplevering van nieuwe
woningen zonder gasaansluiting. Dit vraagt een lange-termijn planning voor
toekomstige warmte- en energievoorzieningen in de gemeente.
• D66 wil dat Purmerend in samenwerking met de netbeheerder actief
meewerkt aan de uitrol van een ‘smart grid’: een stroomnetwerk waar
minder energie op verloren gaat door het inzetten van o.a. lokale opslag.
In nieuwbouwprojecten moeten smart grids in elk geval als integraal
onderdeel worden gerealiseerd.
• Bij nieuwbouwprojecten geen aansluiting meer op het gasnetwerk en
ook bij bestaande bouw wanneer de gasleidingen vervangen gaan
worden, de keuze voorleggen tussen Stadsverwarming of een alternatief.
Bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen überhaupt streven naar
maximale duurzaamheid: D66 wil hiervoor een fonds instellen, i.s.m. de
Stadsverwarming.
• Opzetten van een energieloket binnen de gemeente ten behoeve van
bewoners om hen optimaal te ondersteunen in het maken van energie
neutrale keuzes en besparen, van losse vragen tot het begeleiden van
projecten. Tegelijk worden vergunningen voor initiatieven en innovatie
m.b.t. wind- en zonne-energie of andere duurzame vormen sneller verleend.
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Afval

D66 ziet afval als kans. We moeten anders omgaan met grondstoffen en
streven naar een zogenoemde ‘circulaire economie’. Dat betekent dat zo
veel mogelijk producten moeten worden hergebruikt en zo min mogelijk afval
wordt vernietigd of verbrand. Het herwinnen en hergebruiken leidt tot groene
groei en tot nieuwe kansen en mogelijkheden.
• Scheiding van afval blijft onze aandacht houden, zodat afval meer wordt
hergebruikt én de afvalstoffenheffing omlaag kan. D66 zet hierbij in dat
het produceren van minder afval door inwoners beloond wordt en dat het
aanbieden van restafval verder ontmoedigd wordt.
• Er komt een afvalcontainer voor plastic per huishouden, om op die manier
nog meer plastic in te zamelen. Waar dit niet mogelijk is (onder meer bij
appartementen) moet in de directe omgeving een bak staan waar plastic in
kan worden gedeponeerd. De milieustraat moet actief worden gepromoot
als het adres voor het inleveren van afval dat niet in de reguliere containers
kan. De samenwerking met Noppes moet worden geïntensiveerd.
• D66 wil zwerfafval voorkomen door hierdoor structureel aandacht te geven
in het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van zwerfafval en
wat de leerlingen zelf kunnen doen om dit tegen te gaan. Tegelijk worden
inwoners en organisaties die vrijwillig hun omgeving schoonhouden en/of
zwerfafval opruimen actief ondersteund en mogelijk zelfs eerlijk beloond.
Ook wordt beter gekeken naar de juiste plaats en grootte
van een prullenbak.
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Natuur en Milieu

Een groene stad betekent een leefbare stad. Groen in de stad heeft
veel nuttige functies: het vangt CO² op, vermindert stikstof en
fijnstofconcentraties, is een buffer voor wateroverlast, dempt geluid en
maakt de stad koeler in de zomer. Meer groen is niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor de inwoners van de stad. Voldoende groen in en om de
stad is daarom noodzakelijk.
Landelijk wil D66 naar een wettelijk ‘no net loss’-principe: er mag geen
nettoverlies aan natuur en biodiversiteit optreden. Ieder verlies aan natuur
moet elders gecompenseerd worden en deze kosten moeten bij elk project
meegenomen worden. D66 wil dit principe ook in Purmerend toepassen.
• Groencompensatie is een ‘must’: bomen en struiken die worden
weggehaald, om welke reden dan ook, worden gecompenseerd met groen
elders in de wijk en/of de stad.
• Bij ieder (bouw)project moet het eventuele verlies aan natuurwaarde ook
als kosten worden meegenomen. Bij de bouw van nieuwe projecten en bij
renovatieprojecten wordt actief rekening gehouden met de leefruimte van
dieren in en rondom gebouwen, het zogenoemde ‘natuur inclusief bouwen’.
• Zet in op meer groen in de wijk. Naast meer plantenbakken gaat het
om creatieve ideeën als groene gevels/geveltuinen, groene daken zoals
op de Purmaryn en groene schoolpleinen. De gemeente gaat samen
met buurtbewoners aan de slag. Bovendien helpt dit bij een betere
wateropvang en -afvoer.
• Naast meer groen ook inzetten op meer biodiversiteit. Dat kan via
ecologisch groen- en waterbeheer, aanpassen van putten/roosters en
stimuleren van initiatieven als insectenhotels en kasten voor vogels (uilen,
vleermuizen), etc.
• De gemeente biedt de mogelijkheid om in de stad voedsel te produceren
door biologische stadslandbouw. Voor biologische boeren uit de streek
wordt het eenvoudiger om hun producten rechtstreeks in de stad aan te
bieden via een biologische markt.
• Overlast gevende bomen (honingdauw), zoals die aan de
Dijckscampenlaan, moeten op een doeltreffende en natuurvriendelijke
manier worden aangepakt in nauw overleg met de bewoners van de straat/
buurt/wijk.
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Dierenwelzijn

Voor dierenwelzijn is meer aandacht nodig. Dat begint met een adviesraad
van deskundigen en bedrijven die gevraagd en ongevraagd advies geeft.
Verder wil D66 het chippen van katten en honden stimuleren, goede
dierenopvang, voldoende omheinde losloop- en uitlaatvelden in elke wijk en
een opruimplicht daarbuiten. Als hondenbezitters zich goed houden aan de
opruimplicht, kan de hondenbelasting worden afgeschaft.
• D66 wil meer controleren hoe met dieren wordt omgegaan, zoals
bij dierenshows, bij evenementen met levende dieren en op de
kinderboerderij. Het welzijn van het dier moet voorop staan. Zo niet, dan
gaat de betreffende activiteit niet door.
• Goed dierenwelzijn vereist ook goed beheer van de populatie. Klachten
van overlast door dieren kunnen hiermee voorkomen worden. Denk aan
de (Canadese) ganzen, maar dit geldt voor meer watervogels. Dit vraagt
inzet van de gemeente, maar ook voorlichting aan inwoners waarom je
watervogels beter niet kunt voeren.
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