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INHOUD: 
Voorwoord         blz. 3  
1. Ik wil leven in een omgeving…. 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   blz. 4 
1.2 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, de omgeving  

          goed onderhouden is en het riool goed werkt   blz. 6 
1.3 Waar je kunt genieten van de omgeving   blz. 7 
1.4  Waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je  

   goed kunt parkeren       blz. 8  
2. Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen     blz. 10 
 2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen    blz. 10 
 2.3 En waar duurzaamheid in het teken staat van  
      realiteitszin         blz. 12 
3. Waar iedereen meedoet        
 3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat    blz. 14
 3.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier 
        naar school gaan       blz. 15 
 3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt     blz. 16
 3.4 Waar ruimte is voor sport      blz. 17 
 3.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur    blz. 18 
 3.6 En waar nieuwkomers integreren     blz. 18 
4. Waar je je veilig voelt 
 4.1 Waar je je veilig voelt       blz. 19 
 4.2 En waar criminelen had worden aangepakt   blz. 20 
5. Waar de gemeente er voor ons is 
 5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is   blz. 21 
 5.2 Waar de overheid je niet in de weg zit    blz. 22 

5.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig met  
      belastinggeld omgaat       blz. 23 

 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons verkiezingsprogramma? Wij 
horen ze graag van u!  
 
Mail naar: info@VVD-Purmerend.nl 
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Wij nemen graag weer de verantwoordelijkheid om de 
stad te besturen.  

 
In dit programma staan veel plannen die wij willen uitvoeren om onze stad Purmerend nóg 
mooier te maken. De stad staat er financieel redelijk voor en de begroting is mede dankzij de 
VVD op orde. Maar er is onvoldoende geld beschikbaar om alle politieke wensen uit te voeren 
en dus moeten er keuzes worden gemaakt. We doen geen loze verkiezingsbeloften. We 
schetsen een reëel beeld van kansen en mogelijkheden. Iedere stem op ons betekent een 
grotere kans dat wij de maatregelen uit dit programma kunnen uitvoeren. We nemen graag 
weer de verantwoordelijkheid om de stad te besturen. 
 
We houden van Purmerend. Onze stad is in ontwikkeling. De Meteorenflats hebben plaats 
gemaakt voor mooie nieuwbouw. De Koemarkt is prachtig geworden. De Melkwegbrug is 
gebouwd als blikvanger in onze stad. Heel Europa is gebouwd voor vele inwoners die zorg 
nodig hebben. Nieuwbouw in de binnenstad is met oog voor de historie ontwikkeld. De 
Purmaryn kan er door renovatie weer jaren tegenaan. Het bedrijventerrein aan de Purmerweg 
maakt plaats voor mooie en betaalbare koopwoningen. Op Kop West kunnen mensen hun 
eigen woning ontwerpen en bouwen. Langs de Where en langs het Noord-Hollandskanaal 
staan vele nieuwbouwprojecten op stapel. Ondernemers weten ons nieuwe bedrijventerrein 
Baanstee-Noord na jaren kwakkelen eindelijk te vinden. Kortom: onze stad bruist van de 
ontwikkeling! 
 
Maar er kunnen zeker ook dingen beter. Veel jongeren kunnen geen (betaalbare) woning 
vinden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. De openbare ruimte ziet er op 
vele plekken niet goed onderhouden uit. De stad kan niet op elk moment al het verkeer goed 
aan: vooral in de Weidevenne en in de binnenstad staat het verkeer te vaak stil. En nieuwe 
ontwikkelingen zorgen voor een maximale druk op parkeerplaatsen.  
Op het gebied van zorg zijn er deze bestuursperiode veel taken van de landelijke overheid 
overgeheveld naar gemeenten. De zorg die in onze stad wordt verleend is over het algemeen 
prima, maar er kunnen zeker dingen beter, zoals het tegengaan van wachtlijsten. Daarmee 
gaan we dus zeker aan de slag!  
 
Hieronder vind je onderwerp voor onderwerp hoe wij als VVD Purmerend onze stad (verder) 
willen vormgeven de komende jaren.  
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Ik wil leven in een omgeving… 
 
1. Waar het prima leven is 
 

1.1 Waar je goed én betaalbaar kunt wonen   
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 
voelt. Op ieder moment in hun leven vinden Purmerenders de woning die bij hun past. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om je huis aan te passen of door te stromen.  
 
² Op dit moment hebben vooral jongeren en starters moeite met het vinden van een woning in 

onze stad. Daarom bouwen we goed betaalbare koopwoningen in de kom van de snelweg 
A7, stimuleren we dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen 
zoals in Kop West en bouwen we op verschillende plekken in de stad woningen in 
verschillende prijscategorieën. Gemengd bouwen juicht de VVD toe: voor elk wat wils! 
 

² Voor het kopen van een woning in Purmerend wordt een starterslening of een garantstelling 
door de gemeente mogelijk gemaakt om de groep die het nodig heeft te stimuleren een 
woning te kopen. 

 
² Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat écht nodig hebben. De 

gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en stimuleert actief het 
doorstromen. 

  
² Om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, kijken we wat de stad voor woningen nodig 

heeft. Bouwlocaties bestaan niet eenzijdig uit sociale huurwoningen en we leggen ons liever 
vast op concrete aantallen woningen dan op vaste percentages voor sociale woningbouw. 

  
² Veel mensen willen in Purmerend wonen, maar er is steeds minder grond beschikbaar om 

woningen op te bouwen. Dit betekent dat een deel van de nieuwbouw de lucht in gaat, want 
we willen iedereen die in Purmerend wil blijven wonen die kans geven. Bij hoogbouw besteden 
we grote aandacht aan architectuur. Vooral op knooppunten in de stad ontstaat 
beeldbepalende hoogbouw die Purmerend een echt stedelijk imago geeft. 

  
² Purmerend bouwt de komende jaren 10.000 extra woningen. Zo groeien we naar een stad 

met ongeveer 100.000 inwoners. Met dit aantal inwoners houden we alle voorzieningen in 
onze stad goed in stand.  
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² Wij bevorderen het eigen woningbezit. Goed voor jezelf en voor de leefomgeving. We 

verlagen  de belasting op eigen woningbezit (OZB).  
 

² Snel internet is tegenwoordig een basisbehoefte. We willen overal in Purmerend glasvezel. 

 

Wonen in de kom van de A7  
  
In de kom van de snelweg A7 is ruimte voor een hotel en de bouw van woningen. 

 
² We bouwen hier betaalbare koopwoningen. 
² De woningen zijn niet te groot. Interessant genoeg om als starter in te wonen, maar wel 

gericht op doorstroming. Geen sociale huurwoningen, maar wel een starterslening of 
garantstelling vanuit de gemeente wanneer het verkrijgen van een hypotheek aantoonbaar 
(nog) niet mogelijk is. 

² De grond is nu in eigendom van de gemeente. De gemeente kan hier dus snel aan de slag 
en van start met het ontwikkelen van betaalbare woningen! 

² We onderzoeken de mogelijkheden om de bocht uit de A7 te halen en deze dus recht te 
trekken. Wij zijn voor, mits financieel haalbaar. Er ontstaat hierdoor extra ruimte voor 
woningen! 
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1.2  Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, de omgeving 
goed onderhouden is en het riool goed werkt 

 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren 
aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert 
het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de 
afvalstoffenheffing omlaag.  
 
² Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast is 

vervelend. De gemeente houdt wijken schoon en netjes. We pakken rotzooi aan en 
vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk verhalen we de kosten op de veroorzaker. 
Onze gemeentelijke handhavers treden daadkrachtig op. 
 

² Purmerenders zijn actief in het melden van losliggende stoeptegels, verkeerslichten die niet 
werken en vele andere zaken die de gemeente herstelt. Purmerenders moeten zo’n melding 
via een handige app op de mobiele telefoon kunnen doen. De melder krijgt altijd een reactie 
van de gemeente. 

 
² We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval 

gescheiden wordt opgehaald. Goed scheiden levert ook een lagere afvalstoffenheffing op. We 
willen dat plastic afval aan huis wordt opgehaald. Ook de inwoners van de hoogbouw 
scheiden hun afval. Alle afval op één grote hoop is niet meer van deze tijd. 

 
² Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater 

van huishoudelijk afvalwater. Goed voor het milieu en de portemonnee, want hierdoor wordt 
het zuiveren van water goedkoper.  
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1.3  Waar je kunt genieten van de omgeving 

 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van ons stedelijk groen, het Purmerbos, het 
Gorsebos, het Leeghwaterpark en de groene landschappen van onze buurgemeenten. Het is 
belangrijk dat we goed voor het groen in onze stad zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te 
wonen en te ondernemen, willen we werken en niet in de file staan. De verwilderde kom in de 
bocht van de A7 wordt daarom bebouwd. 
 
² Het groen in de stad wordt goed 

onderhouden. Naast het dagelijkse 
groenonderhoud is er een goede planning voor 
het snoeien en bijhouden van het groen, zoals 
op de taluds langs de Verzetslaan. Deze 
planning staat op de website van de gemeente. 
 
 
 

² Gevaarlijk groen, zoals de Berenklauw 
(brandblaren), ambrosia (hooikoorts), grote 
waternavel (slootverstopping) en de Japanse 
Duizendknoop (funderingsbeschadiging), worden 
met wortel en tak verwijderd.  

                                                                           
 
² Onderaannemers verzorgen het onderhoud van het groen in onze stad. Dat is prima, maar we 

willen wel dat er meer op kwaliteit wordt gestuurd. We betalen niet voor ‘schoffelhangen’. 
Dus: de gemeente controleert meer op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

 
 
² We schaffen de hondenbelasting af.  

Voor paarden en katten wordt ook geen extra 
belasting betaald. Er hangen poepzakjes bij 
prullenbakken. Hondenbezitters houden zich 
aan afspraken over loslopen van honden en 
opruimen van poep. Zo niet, dan krijgen zij een 
flinke boete van onze gemeentelijke 
handhavers.  

 
 
 
 
² Afval hoort in de prullenbak. Vervuilen van onze stad doen we niet. Gooi je rommel op straat, 

dan krijg je ook een hoge boete. Samen houden we onze stad schoon en netjes.  
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1.4  Waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je goed 
kunt parkeren 
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend; lopend, met de bus of trein, op de fiets of in de auto. 
Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. 
Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Een goede bereikbaarheid is één van de 
kerntaken van de gemeente.  
 
² Iedereen die met de auto door de Weidevenne rijdt herkent dit; de file ín de wijk, nog voordat 

je op de A7 of Jaagweg bent. Daarom moet de verkeersdoorstroming op de Laan der 
Continenten in Weidevenne opnieuw worden onderzocht en verbeterd.  
 

² Een herkenbare groene golf door de stad draagt bij aan een goede doorstroming. 
 
² Onze binnenstad is compact en overzichtelijk. De winkels en horecabedrijven in het Stadje 

hebben een grote aantrekkingskracht op inwoners van Purmerend en de regio. Ook wonen er 
steeds meer mensen. Nieuwbouwprojecten in onze binnenstad zijn alleen mogelijk als 
de bereikbaarheid en doorstroming goed blijven.  

 
² Zoeken naar een parkeerplek als je uit eten wilt gaan of even het Stadje in wilt om te shoppen 

is vervelend. Er worden nieuwe parkeervoorzieningen gebouwd zodat er voldoende 
parkeerplaatsen voor bezoekers en bewoners van de Purmerendse binnenstad zijn. Het 
Lammetje gaat pas weg als die parkeerplaatsen ergens zijn gecompenseerd. Kosten voor 
parkeren zijn laag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
² Fietsers willen prettig en veilig door Purmerend kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 
verkeersgebruikers centraal staan. Waar mogelijk zijn fietspaden geasfalteerd. In Purmerend 
zijn er voldoende parkeerplekken voor de fiets. 
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² Het is belangrijk dat het openbaar vervoer goed is. Het openbaar vervoer is geen vervanger 
voor de auto, maar een aanvulling. We maken binnen de Vervoerregio Amsterdam de 
belangen van Purmerend op ieder moment duidelijk. We blijven tegen lage tarieven snel en 
comfortabel naar Amsterdam heen en terug reizen.  

 
² In 2018 rijden de meeste bussen niet meer door naar Amsterdam Centraal. Vanaf dat moment 

stappen de meeste Purmerenders op de metro in Amsterdam-Noord. Reizigers worden goed 
geïnformeerd over de veranderingen. Opstartproblemen moeten worden voorkomen. Het 
gemak van de reiziger staat centraal en klachten en suggesties van reizigers worden 
daarom altijd serieus genomen. 

  
² Goede informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en actuele reisinformatie helpt het 

verkeer om zo snel mogelijk de stad in en uit gaan. We hebben in Purmerend geen milieuzones 
en dat houden we zo.  

 
² We besteden veel aandacht aan verkeersveiligheid. Er is speciale aandacht voor de 

allerjongste en alleroudste verkeersdeelnemers.  
 
² Verkeerstekens, verkeerslichten, verlichting en groen rond kruispunten zijn altijd goed 

onderhouden.  
 

² We handhaven op fietsen in voetgangersgebieden en brommen op fietspaden. Auto’s hebben 
maar zeer beperkt toegang tot het wandelgebied in de binnenstad. Wangedrag door 
automobilisten, motoren, brommers of fietsers in bijvoorbeeld de Peperstraat en op de 
Koemarkt wordt hard aangepakt.  

 
² Parkeren in de binnenstad en in de woonwijken is goed geregeld. De gemeente speelt 

voortvarend in op nieuwe ontwikkelingen in automobiliteit (zoals het delen van auto’s). 
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2.  Waar ruimte is voor eigen initiatief 

2.1  Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen werken samen om problemen in hun 
eigen buurt op te lossen. Dat gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk.  
 
Denk hierbij aan het beheer van openbaar groen, opruimen 
van zwerfafval, het zelf legen van prullenbakken en 
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van 
energie. Wij juichen deze initiatieven toe.  
 
Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en 
verbondenheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en 
een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  
 
 
 
 
 
 

2.2  Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

Iedereen wil graag voldoende geld verdienen voor een prettig leven. Dat kan in een bloeiende 
economie. Ondernemers zijn daarvoor onmisbaar. Ondernemers investeren in nieuwe ideeën en 
innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het 
goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.  
 
² Winkelen in een aantrekkelijk winkelcentrum is veel leuker en het trekt ook mensen aan van 

buitenaf. Het is dus belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving. De gemeente is bereid ondernemers te ondersteunen wanneer zij 
een ondernemingsfonds of bedrijfsinvesteringszone (BIZ) willen oprichten.  
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² Leegstand nodigt niet uit om te winkelen. We 

volgen de aanbevelingen uit de Retailagenda 
in Purmerend op: we beperken vierkante meters 
winkeloppervlak, stimuleren flexibele 
openingstijden van winkels en zijn zeer 
terughoudend in het toestaan van detailhandel op 
bedrijventerreinen. De buitenranden van de 
Westerstraat en Nieuwstraat worden (ook) voor 
wonen bestemd. 

 

² Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf 
moeten runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te 
vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, halen 
ondernemers het beste uit zichzelf. Regels en belastingen vormen een belemmering. Daarom:  
lagere belastingen en minder regels.  

 
² Niemand vindt het fijn om lang op zijn geld te wachten. Ondernemers al helemaal niet. De 

gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  
 

² Weg met de rompslomp: we verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 
 
² De gemeente maakt ondernemen gemakkelijk. Ondernemers krijgen maximaal één aanslag 

per jaar van de gemeente waarop alle lokale lasten staan vermeld. 
  
² We gaan met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels 

om die te schrappen.  
 
De Schapenmarkt wordt ontwikkeld. Hier is ruimte voor een parkeergarage, horeca en 
vrijetijdsbedrijven zoals een bioscoop, bowlingscentrum en/of discotheek. Ook kan er worden 
gewoond. Er is geen plaats voor extra winkelruimte: we zetten alles op alles om met de huidige 
vierkante meters in de binnenstad een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod te bieden in 
Purmerend. 
 
Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, veilig en modern. Het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-
Noord biedt bedrijven voldoende ruimte en vestigingsregels worden hier flexibel toegepast. 
Bedrijventerrein De Koog wordt de komende decennia in een zeer geleidelijk tempo 
omgezet naar een woongebied met ruimte voor sport en onderwijs. Bij deze ontwikkelingen 
verliezen we de belangen van bestaande bedrijven natuurlijk niet uit het oog! 
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2.3  En waar duurzaamheid in het teken staat van 
realiteitszin 
 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water. En we houden rekening 
met het milieu. Dat is in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Zij moeten ook in een 
fijne en duurzame stad kunnen wonen. 
 
Duurzaamheid is een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente stimuleert 
duurzaamheid door minder regels te hanteren en in te zetten op eenvoudigere procedures. 
Subsidies dragen niet bij aan meer duurzaamheid.  
 
² Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt mee aan oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

           
 
 
 

² De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnepanelen door minder regels en 
eenvoudige procedures. Daken van overheidsgebouwen zijn ook beschikbaar om te gebruiken 
voor zonnepanelen.  

 
 
² Stadsverwarming Purmerend is de afgelopen jaren een schip van bijleggen geweest. Alle 

verbeteringen zijn betaald met geld van de belastingbetaler. De verbeteringen lijken eindelijk 
het gewenste effect te hebben en Stadsverwarming Purmerend maakt binnenkort winst. De 
VVD wil daarom dat toekomstige winstuitkeringen terugvloeien naar de belastingbetaler in 
de vorm van OZB-verlaging. 

 
² Stadsverwarming Purmerend is een duurzaam bedrijf waarvan de gemeente Purmerend 

100% eigenaar is. Het leveren van warmte is echter geen kerntaak van de gemeente. We 
zoeken strategische partners die willen investeren in de stadsverwarming of verkopen 
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dit bedrijf op termijn. Vanzelfsprekend alleen als de belangen van Pumerenders goed 
geborgd zijn. Een eventuele verkoopwinst gebruiken we om gemeentelijke schulden af te 
lossen. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
          
 
 
 
 
 
² We zijn voorstander van zonne-energie en windenergie. Locaties van windturbines mogen 

niet leiden tot (geluids)overlast voor omwonenden. De randen van de Baanstee-Noord en het 
Purmerbos lijken het meest geschikt. 

 
² We willen een aardgasloos Purmerend. Alleen, wie gaat de rekening hiervoor betalen? 

Purmerend start een landelijke lobby zodat het Rijk geld beschikbaar stelt om Purmerend stap 
voor stap onafhankelijk van aardgas te maken.  

 
² Energieneutraal bouwen heeft de toekomst! Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in 

Nederland energieneutraal gebouwd zijn. Wij wachten hier niet op en starten nu al –waar 
mogelijk – in Purmerend met energieneutraal bouwen.  
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3.  Waar iedereen meedoet 
 
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de 
gemeente een leukere plek om te wonen. 

 
 

3.1  Waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een 
goed leven. Maar werk zorgt ook voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze stad.  
 
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedere Purmerender heeft talenten en 
mogelijkheden. Zonde om die niet te gebruiken! 
 
² De gemeente helpt mensen aan de slag te gaan. Kan iemand tijdelijk niet werken, 

bijvoorbeeld door ongeval of ziekte? Dan helpt de gemeente wanneer de inwoner wel weer 
(deels) kan werken. 
 

² Zeer kwetsbare medewerkers verdienen extra aandacht en zeer zorgvuldige communicatie. 
We hebben een participatiebedrijf voor mensen met een beperking. Het participatiebedrijf is 
alleen succesvol als regionale werkgevers de kwetsbare medewerkers een kans geven. 
Werkgevers worden dan ook betrokken bij de ontwikkeling van het participatiebedrijf zodat de 
verwachtingen van de werkgever en mogelijkheden van de medewerker goed op elkaar zijn 
afgestemd. 

 
² Mensen die echt niet kunnen werken, krijgen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun 

baan kwijtraken, krijgen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. 
Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van 
een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de 
sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest een gedeelte van zijn of 
haar uitkering. 

 
² Het armoedebeleid stimuleert dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een 

betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat voelbaar 
in de portemonnee. Want werken moet altijd lonen. Armoederegelingen die dit belemmeren 
pakken we aan.  

 
² Schulden hebben is heel erg vervelend. Schuldhulpverlening is daarom erg belangrijk. 

Mensen krijgen goed inzicht in hun eigen financiële situatie zodat schulden zoveel als mogelijk 
worden voorkomen. 

 
² Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste 

cent terug betaald, náást de boete die wordt opgelegd.  
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3.2  Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 
school gaan 

 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school 
leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 
Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote 
rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze 
meesters en juffen voor de klas.  
 
² De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers. Je 

kunt je kind veilig met de fiets of auto afzetten bij school. Schoolzones zijn duidelijk met cirkels 
op het wegdek en/of elektronische borden aangegeven en het verkeer past hier de snelheid 
aan.  
 

² School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een belangrijke 
taak bij vroegtijdige signalering van onder andere radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 

  
² Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 

  
² Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden 

op hun baan voor later. 
 
² Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs 

willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 
  
² Islamitische basisschool ‘De Roos’ in Wheermolen is door het Ministerie van Onderwijs 

als zeer zwak bestempeld. Deze school mag geen maatschappelijk probleem worden. 
 
 
 
 

 

Waar aandacht is voor álle kinderen… 
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de 
ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan 
zet.  Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdhulp. Wij 
vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen 
met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Wachtlijsten zijn uit den boze. De gemeente zet 
zich maximaal in om kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij 
jongeren, is er een goede samenwerking tussen de zorgverleners en instellingen rondom 
onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 
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3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden 
het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele 
medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  
 
 
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. 
Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en 
leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die 
ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de 
gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen 
wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
 
² De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor 

extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 
begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de 
gemeente gratis, onafhankelijke ondersteuning biedt bij het 
aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te 
scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 
 

² Veel Purmerenders zorgen met veel liefde voor hun naasten. 
Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze 
samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te 
voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Mantelzorgers krijgen vanuit de gemeente 
waardering voor de hulp die zij aan anderen bieden en kunnen bij gemeente terecht voor 
praktische hulp, advies en ondersteuning. 

 
² Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 
 

² Binnen onze gemeente valt niemand buiten de boot. Iedereen krijgt de zorg die hij of zij 
nodig heeft. We geven het geld uit dat nodig is om deze afspraak na te komen.  

 
² Binnen onze gemeentebegroting is geen plaats voor allerlei reserves en potjes met geld 

voor zorg. Houden we in een begrotingsjaar rijksgeld over, dan is dat een meevaller. 
 
² De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Bij de inkoop letten we goed op de verhouding 

tussen prijs, kwaliteit en de continuïteit van de zorginstellingen of bedrijven waarmee we zaken 
doen. Vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, hebben een redelijke levensduur. 
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3.4  Waar ruimte is voor sport 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 
contacten. Iedereen moet kunnen sporten.  
 
² We beschikken in Purmerend over moderne sportvoorzieningen zoals het zwembad en de 

multifunctionele sporthal. We investeren waar nodig in sportaccommodaties, zodat deze 
modern blijven en passen bij het aantal 
leden dat een sportvereniging heeft. Als 
er nieuwbouw komt of een renovatie, 
wordt de duurzaamheid van de 
accommodatie bevorderd.  
 

² Renovaties en verbeteringen worden 
gedeeltelijk door verenigingen zelf 
betaald, nieuwbouw komt volledig voor 
rekening van de gemeente. Kleedkamers 
die ouder zijn dan 40 jaar kunnen voor 
nieuwbouw in aanmerking komen. 
 
 
 

² Sportverenigingen hebben vaak moeite om zelf een lening te 
krijgen voor investeringen. De gemeente staat waar mogelijk garant voor leningen om 
verenigingen te helpen. Wij willen sportverenigingen ook vrijstellen van OZB. Zo houden we 
sporten bij sportverenigingen betaalbaar. 

 
² Alle sport- en spelvoorzieningen (voetbalveldjes en speeltoestellen) worden goed 

onderhouden en waar nodig vervangen. Sport en bewegen wordt gestimuleerd en we 
faciliteren sportieve evenementen zoals de Marktstadrun.  

 
² Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken samen om de schoolgaande 

jeugd zoveel mogelijk te laten sporten en bewegen. Dit begint met goed bewegingsonderwijs 
op school. Zo gaan we ook overgewicht bij jongeren actief tegen! 

 
² We zijn geen voorstander van schoolzwemmen: ouders in Purmerend zijn er zelf voor 

verantwoordelijk dat hun kinderen leren zwemmen.  
 
² Mensen met een beperking sporten ook in Purmerend. Verenigingen hebben oog voor 

deze doelgroep en accommodaties zijn daarom goed toegankelijk. 
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3.5  Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed, geschiedenis en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur 
stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de 
economie. Cultuur in Purmerend is van iedereen.  
 
² Het is belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-

historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht (met échte zwarte pieten!) en Sint 
Maarten.  
 

² Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 
specifieke groep instellingen die op dit moment door de gemeente gesubsidieerd wordt. 
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Kunst- en cultuurinstellingen die onvoldoende 
draagvlak binnen de samenleving hebben, raken hun subsidie kwijt. 

 
² We dragen Reuring een warm hart toe. 
 
² Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten 

binnenhalen. 
  
² Kunst- en cultuurinstellingen zijn flexibel en vernieuwend. Huisvesting past bij de 

behoefte van de doelgroep. De programmering van bijvoorbeeld de Purmaryn, P3 en de 
Verbeelding spreekt Purmerenders aan. De bibliotheek wordt toekomstbestendig en past zich 
aan aan de wereld waarin elektronische boeken en thuisbezorging een steeds grotere rol 
spelen. 

  
² Leerlingen van alle Purmerendse basisscholen komen in groep 5 in aanraking met 

verschillende muziekinstrumenten. Daarna is het aan de muziekschool, muziekverenigingen 
en orkesten om jongeren en ouderen kansen te bieden zich verder in muziek te verdiepen en 
zich in het bespelen van een instrument te bekwamen.  

 

 
3.6  En waar nieuwkomers integreren  
 
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het 
veilig is dan gaan ze indien mogelijk weer terug naar hun thuisland.  
 
² Nieuwkomers integreren in Purmerend. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en 

bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is 
een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te 
bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.  
 

² We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf 
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Zij zijn een voorbeeld voor 
anderen. 
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² We begeleiden nieuwkomers naar werk: Bureau Werk van de gemeente helpt nieuwkomers 
om snel een bijdrage te leveren aan onze samenleving. 

 
² Om statushouders eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de 

regio tussen buurgemeenten. Het kan niet zo zijn dat Purmerend, ondanks het beperkte aantal 
beschikbare woningen, netjes zijn verplichtingen nakomt terwijl omliggende kleine gemeenten 
dit niet (voldoende) doen. 

 
² Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente Purmerend ondersteunt hen niet en verleent geen opvang.  

 
4.  Waar je je veilig voelt 
 
4.1  Waar je je veilig voelt 
 
Als je je niet veilig voelt, ben je niet vrij om te gaan, staan en te doen wat je wilt. Het is daarom 
belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
 
² Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. 
Daarom blijft de brandweerkazerne in 
Purmerend 24 uur per dag bemenst en 
helpen zij de regio. 
 

² Iedereen kan bijdragen aan de 
veiligheid in de buurt. De gemeente 
staat open voor initiatieven als 
buurtpreventie, het ogen-en-oren project 
en WhatsApp-groepen. 

 
² Veiligheid is een gezamenlijke 

inspanning en valt of staat bij de bereidheid 
van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. 
Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een 
terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. 

 
² Purmerend steunt de legalisering en regulering van soft drugs. 
 
² Buren zijn soms heel vervelend, lees: asociaal. Wanneer praten niet meer helpt grijpt de 

gemeente in met harde hand om problemen en maatschappelijke onrust te voorkomen. 
 
² Er wordt extra rekening gehouden met de veiligheid van ouderen als kwetsbare doelgroep 

in onze samenleving.  
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4.2 En waar criminelen hard worden aangepakt 
 
Het is normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den 
boze. Hufters die dit niet snappen pakken we hard aan. Ook hulpverleners en anderen die zich 
voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie 
treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de 
bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 
 
² De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de 

buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. 
Gemeentelijke handhavers vergroten de zichtbaarheid, 
handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  
 

² De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden 
en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden 
opgespoord en aangepakt. Als de politie ingrijpt, steunen 
wij dat.  

 
² Er hangen genoeg camera’s voor onze veiligheid. De 

beelden van deze camera’s worden zoveel mogelijk live 
bekeken, zodat de hulpdiensten snel in actie kunnen komen. 
We zijn ook voorstander van meer (verplaatsbare) camera’s 
die (snel) op bijzondere plekken kunnen worden ingezet. 

 
² Het strak volgen van veelplegers door de politie kan 

criminaliteit voorkomen en oplossen. Gebiedsontzegging (dit 
kan ook per winkel, park of wijk) kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 

 
² Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 
 
² Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze worden misbruikt voor 

criminele activiteiten.  
 
² Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 

gemeente houdt een stevig beleid aan en 
gemeentelijke handhavers pakken 
overtredingen aan. Als hond en eigenaar zich 
niet gedragen, wordt de hond in beslag 
genomen.  
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5. Waar de gemeente er voor ons is 

5.1  Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 
De gemeente gaat met de tijd mee en staat voor ons klaar op verschillende manieren. 
Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Als bewoners producten (zoals een 
paspoort) digitaal kunnen aanvragen, is dat wel zo gemakkelijk. De gemeente houdt ook meer tijd 
over om naar inwoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket 
heeft. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  
 
² Het is normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan 

doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.   
 

² Zoveel mogelijk diensten zijn digitaal beschikbaar. Gemak en kwaliteit staan hierbij centraal. 
Inwoners krijgen bijvoorbeeld de keuze om een paspoort af te halen op het gemeentehuis of 
(tegen vergoeding) te laten bezorgen. 

 
² Face-to-face contact blijft mogelijk. Ook hier staan kwaliteit en gemak centraal. 

Openingstijden van het loket en de milieustraat passen bij de behoefte van Purmerenders. 
Daarnaast zijn er contactmogelijkheden in wijken en gesprekken aan de keukentafel met 
medewerkers van de gemeente. 

 
² Computers en ICT voldoen aan de meest recente beveiligingseisen, zodat 

persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. De gemeente spant 
zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid.  

 
² Een transparante overheid is belangrijk. De gemeente maakt statistieken en gegevens over 

de besteding van subsidies online toegankelijk (zogeheten open data).  
 
² Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners beschermt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 
² De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  
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5.2  Waar de overheid je niet in de weg zit 
De gemeente stimuleert innovatieve en creatieve initiatieven. Vaak zijn juist dat soort initiatieven 
van groot belang voor de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van 
specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met 
relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium 
betrokken worden bij besluitvorming. We werken van buiten naar binnen, niet alleen op papier, 
maar maken dit in de praktijk ook waar! 
 
² De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners. 
 

² De gemeente is terughoudend met het inhuren van externe medewerkers. De afgeslankte 
organisatie werkt effectief en klantgericht. 

 
² De gemeente beperkt zich tot haar kerntaken. Inwoners, maatschappelijke instellingen en 

bedrijven zijn actief en de gemeente springt pas bij wanneer dit echt nodig is. 
 
² Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en 

de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met 
andere gemeenten uitvoeren als dat voordeliger is. 

 
² We zijn voorstander van een fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster. 

Daarnaast staan wij ook open voor een fusie met andere gemeenten. Een grotere gemeente 
is nooit een doel op zich, maar altijd een middel. We richten ons bij een groter wordende 
gemeente op kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid.  

 
² De gemeente Purmerend is goed zichtbaar binnen de Metropoolregio Amsterdam 

(samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de 
vervoerregio Amsterdam). De gemeente groeit en treedt met zelfvertrouwen de omliggende 
gemeenten tegemoet. Toerisme naar Purmerend wordt gestimuleerd. 

 
² De Omgevingswet leidt tot minder en overzichtelijkere regels, waarbij er meer ruimte is voor 

initiatieven. Purmerend gaat actief met deze wet aan de slag.  
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5.3  En waar de gemeente zuinig en zinnig met 
belastinggeld omgaat 
 
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt 
verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door 
hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld geeft de gemeente zuinig en zinnig uit. Het is voor 
Purmerenders duidelijk waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  
 
² We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 
² De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 
 
² Een goede financiële huishouding is belangrijk. De gemeente heeft een strikte scheiding 

tussen inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen: 
inkomstenmeevallers worden niet gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

² De uitgaven en inkomsten zijn in te zien voor alle Purmerenders. Bewoners en 
ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte 
effect is. 
 

² Per jaar besteedt de gemeente zo’n 16 miljoen euro aan 
subsidies. Iedereen moet kunnen inzien wie of wat subsidies 
krijgt. Subsidies zijn er in de eerste plaats om initiatieven op 
te starten. Subsidies waarvan nut en noodzaak niet duidelijk 
zijn, worden afgebouwd.  

 

 
 
 
 
² Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. We beoordelen van tijd 
tot tijd of regels nog wel écht nodig zijn. 

 
 

 

We gebruiken ons inzicht in subsidies… 
 
Door grote inzet van de VVD is het subsidiebeleid in Purmerend de afgelopen 
bestuursperiode goed inzichtelijk gemaakt. Door dit inzicht heeft de gemeenteraad nu meer 
mogelijkheden om daadwerkelijk op subsidies te sturen. En in Purmerend hebben we het 
dan over enkele miljoenen euro’s!  
 
De komende periode gaan we deze kennis over subsidies ook daadwerkelijk gebruiken om 
na te gaan of de subsidies wel goed terecht komen. Sommige subsidies kunnen in de ogen 
van de VVD zeker omlaag of volledig worden afgebouwd.  



24 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           DENKEN.DURVEN….DOEN! 
 
 

 
 

 


