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Wij nemen 
graag weer de 
verantwoordelijkheid 
om de gemeente 
Purmerend te 
besturen.
Beste kiezer,

In dit programma staan vele plannen die wij willen uitvoeren om de nieuwe gemeente Purmerend 
nog mooier en beter te maken! De nieuwe gemeente bestaat uit de huidige gemeenten Beemster 
en Purmerend: kortom dorpen, stad en buitengebied. Na jaren voorbereiding is het moment 
aangebroken om echt als nieuwe eenheid verder aan te gaan. Wij hebben alle vertrouwen in deze 
nieuwe gemeente die er zal zijn voor alle Beemsterlingen en Purmerenders. Samen sterker verder!

Per onderwerp beschrijven wij in dit programma hoe de gemeente er volgens ons moet uitzien. Dit 
is direct de leeswijzer: als we schrijven dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn, beseffen 
wij ons terdege dat de hoeveelheid woningen en betaalbaarheid van die woningen momenteel 
enorm onder druk staat. Maatregelen die de VVD in dit programma voorstelt moeten dit tij keren. 
Andere prioriteiten zijn het aanpakken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en het grip krijgen op de 
gemeentelijke financiën. 

De meeste plannen gelden voor de gehele nieuwe gemeente. Soms is een specifieke aanpak nodig 
voor bijvoorbeeld de Beemster dorpen of de historische binnenstad. In die gevallen maken we het 
noodzakelijke onderscheid in het programma. Voor ons is van groot belang dat de eigen karakters 
van de dorpen, de stad en het buitengebied behouden blijven. Daar maken wij ons sterk voor!

In de nieuwe bestuursperiode nemen we graag weer bestuursverantwoordelijkheid. We moeten 
met elkaar werken aan een bestuurscultuur waarin besluiten meer in de gemeenteraad worden 
genomen. Een coalitie moet ook open staan voor de waardevolle inbreng van de oppositie en 
ruimte laten in de besluitvorming om voldoende met die inbreng te kunnen doen. Wij maken graag 
deel uit van een college van B&W en een gemeenteraad die op zo’n respectvolle, dualistische en 
professionele manier met elkaar wil samenwerken.

We danken alle inwoners, leden van de VVD en anderen die ons input hebben gegeven voor dit 
verkiezingsprogramma. Speciale dank gaat uit naar Rianne de Wit en Bart van Elden die samen 
de klus van het schrijven van dit programma op zich hebben genomen. Het opstellen van dit 
programma was door alle coronamaatregelen een hele kluif. En we hebben het persoonlijke contact 
enorm gemist! Tijdens de vaststelling van dit programma starten de eerste versoepelingen en lijkt 
er voor iedereen weer meer ruimte te ontstaan. We gaan met elkaar terug naar het oude, bekende 
normaal! We houden aandacht voor onze inwoners, ondernemers en instellingen die ongekend 
hard geraakt zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Als u na het lezen van dit verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen voor ons heeft, kunt u 
ons dit altijd laten weten via info@vvd-purmerend.nl.

Wij hopen dat het programma u overtuigt om (wederom) op ons te stemmen! 

Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en alle kandidaten,

Manja van der Weit
Lijsttrekker
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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 
In de omgeving van Amsterdam is woonruimte schaars. Voor elke gebouwde of vrijkomende 
woning staan er mensen in de rij. We bouwen veel woningen in alle prijscategorieën. Zo zorgen 
we ervoor dat woningzoekenden de door hun gewenste woning kunnen kopen of huren. 
Huurders en eigenaren kunnen de bijbehorende maandelijkse lasten goed dragen. 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Het is de plek waar je je veilig en prettig 
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat onze inwoners op 
ieder moment van hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er voldoende mogelijkheden 
zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

Er zijn voldoende betaalbare koopwoningen. Op dit moment hebben vooral jongeren en starters 
moeite met het vinden van een woning in onze stad. Daarom willen we goed betaalbare 
appartementen gaan bouwen in de kom van de snelweg A7. Nabij het hotel kunnen er enkele 
woontorens gebouwd worden in het groen. Naast betaalbare koopappartementen is er op deze 
locatie ook ruimte voor sociale huur specifiek voor starters en 1-persoonshuishoudens. 

De gemeente maakt afspraken met projectontwikkelaars over de bouw van kleine en betaalbare 
koopappartementen. Dit zijn geen beleggingsobjecten: kopers wonen zelf in deze appartementen. 
Kopers uit de eigen gemeente krijgen voorrang.

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat écht nodig hebben. De gemeente 
spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. De 
gemeente wordt niet nog voller gebouwd met sociale huurwoningen. Bij bouwprojecten rekenen we 
niet met vaste percentages sociale woningbouw.

Het bouwen van sociale huurwoningen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van 
corporaties. Corporaties zorgen voor het in stand houden van de hoeveelheid sociale woningen 
die we nu hebben. Renovatie en vernieuwing van sociale huurwoningen wordt toegejuicht. De 
corporaties zijn terughoudend met de verkoop van sociale huurwoningen.

De gemeente heeft de komende jaren steeds minder grond beschikbaar om op te bouwen. 
Dit betekent dat een deel van de nieuwbouw de lucht in gaat, want we willen blijven groeien. Bij 
hoogbouw spreken we over 8 bouwlagen of meer. Bij hoogbouw wordt er grote aandacht aan 
architectuur besteed. Vooral op knooppunten in de stad is er ruimte voor hoogbouw. We zien 
geen ruimte voor hoogbouw in de dorpen. 

In de dorpen is de bebouwing in beginsel 2 lagen hoog met een bewoonde kap. Op enkele locaties 
is eventueel een gebouw met andere afmetingen mogelijk, maar nogmaals: geen hoogbouw. 
Bij ontwikkelingen in de dorpen worden de dorpsontwikkelingsvisies als uitgangspunt gebruikt. 
Beemster vormt de groene tuin van de gemeente: de woningbouwopgaaf voor de gemeente ligt 
vooral in de stad. We zijn wel voorstander van het ontwikkelproject ZOB II.

 

Op verschillende plekken in de gemeente worden er woningen in verschillende prijscategorieën 
gebouwd. De VVD juicht dit toe: voor elk wat wils! Naast verschillen in prijs moet er ook ruimte 
zijn voor bijzondere woonvormen zoals een ‘knarrenhof’. Bij bebouwing speelt duurzaamheid en 
levensbestendigheid een grote rol. 

Bij duurzame maatregelen volgen we landelijke wetgeving. We leggen lokaal geen extra bouweisen 
op en voorkomen op die manier hogere bouwkosten.

De gemeente Purmerend groeit gestaag door naar 100.000 inwoners. Met dit aantal inwoners 
kunnen we alle voorzieningen in onze gemeente goed in stand houden. Dit aantal inwoners versterkt 
ook onze positie binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Wij bevorderen het eigen woningbezit. Het hebben van een eigen woning is goed voor de 
leefomgeving en goed voor jezelf. We verlagen de belasting op eigen woningbezit (OZB). 

Snel en stabiel internet is tegenwoordig een basisbehoefte. We willen overal in de gemeente 
Purmerend glasvezel. Andere innovatieve oplossingen zijn ook welkom.
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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. 

Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast is vervelend. 
De gemeente houdt de stad, de dorpen en het buitengebied schoon en netjes. Voorkomen van 
zwerfvuil is ook belangrijk om ongedierte tegen te gaan. We pakken rotzooi dus aan en vernielingen 
worden snel hersteld. Waar mogelijk verhalen we de kosten op de veroorzaker. Onze gemeentelijke 
handhavers treden daadkrachtig op. 

Onze inwoners zijn actief in het melden van losliggende stoeptegels, verkeerslichten die niet 
werken en vele andere zaken die de gemeente herstelt. Er is een handige app voor dit soort 
meldingen en melders krijgen altijd een reactie van de gemeente.  

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 1 hoop is niet meer van deze tijd. 

Prullenbakken worden tijdig geleegd. Op deze manier voorkomt de gemeente zelf ook de 
verspreiding van zwerfafval.

In de gemeente Purmerend investeren we structureel in de rioolvoorziening om het milieu te 
sparen en om wateroverlast bij flinke regenval te voorkomen. 

1.3 Waar je kunt genieten van de omgeving 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van ons stedelijk groen zoals het Purmerbos, 
het Gorsebos, het Leeghwaterpark en al het groen in Beemster. Bestaande open (groene) ruimte 
in stad en dorpen wordt niet zomaar volgebouwd. Inwoners hebben behoefte aan deze plekken 
binnen de versteende omgeving. 

Het groen in de gemeente wordt goed onderhouden. Naast het dagelijkse groenonderhoud is er 
een goede periodieke planning voor intensiever snoeien en kappen. Deze periodieke planning staat 
op de website van de gemeente. 

Voor honden zijn er losloopgebieden en uitlaatroutes, zowel in de stad als in de dorpen. Het heffen 
van hondenbelasting is hiervoor niet nodig: we schaffen deze af. 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. Er hangen poepzakjes bij prullenbakken en die worden 
regelmatig geleegd.

Vuil hoort in de prullenbak. Vervuilen van de omgeving doen we niet in de gemeente Purmerend. 
Gooi je rommel op straat, dan krijg je ook een hoge boete. 

1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je goed 
kunt parkeren
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. 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. Routes worden goed 
aangegeven en de openbare ruimte is prima onderhouden.

Nieuwe ontwikkelingen zoals bouwen van woningen op een deel van de golfbaan van Purmerend 
of bij de Purmer-Zuid-Zuid kunnen alleen gerealiseerd worden als de bereikbaarheid van deze 
locaties wordt verbeterd. 

De doorstroming van het verkeer in het wegennet is optimaal. Verkeerslichten zijn aan elkaar 
gekoppeld en er is een groene golf door de stad heen. De verkeersdoorstroming op drukke 
wegen, zoals de Laan der Continenten in Weidevenne wordt opnieuw onderzocht en verbeterd. 
Ook de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster heeft onze volle aandacht.

De binnenstad is compact en overzichtelijk. De winkels en horecabedrijven in het Stadje hebben 
een grote aantrekkingskracht op inwoners van de gemeente Purmerend en de regio. Ook wonen er 
steeds meer mensen.

Bij een gastvrije en uitnodigende binnenstad hoort voldoende parkeerruimte. Zoeken naar een 
parkeerplek als je uit eten wilt gaan of even het Stadje in wilt om te shoppen is vervelend. We 
bouwen op de locatie schapenmarkt een nieuwe parkeergarage. Tot die tijd plaatsen we een 
tijdelijke parkeergelegenheid zoals het ‘Lammetje’ terug op de schapenmarkt. Kosten voor parkeren 
zijn laag.



8 9

Fietsers rijden prettig en veilig door de gemeente heen. Fietspaden en wegen zijn ingericht met 
een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal 
staat. Waar mogelijk zijn fietspaden geasfalteerd. Er zijn voldoende parkeerplekken voor de fiets. 

We zetten in op gescheiden fietspaden op plekken waar de verkeersveiligheid in het gedrang is. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Purmerenderweg ten noorden van de Rijperweg.

Fietsers en voetgangers gebruiken de Melkwegbrug in goede harmonie. Het gedeelde gebruik is 
voor iedereen duidelijk.  
 
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de 
auto, maar een aanvulling. We maken binnen de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-
Holland de belangen van de gemeente Purmerend op ieder moment duidelijk. Parkeren en reizen 
zijn goed op elkaar afgestemd.

Vanuit de gemeente Purmerend reizen we massaal naar Amsterdam. De meeste inwoners maken 
de overstap op de metro in Amsterdam-Noord. We koesteren de rechtstreekse lijnen die er 
zijn naar Amsterdam-Centraal. Vooral lijn 305 zorgt ervoor dat onze inwoners uit Beemster ook 
optimaal naar Amsterdam CS kunnen reizen zonder een extra overstap. Tarieven blijven laag.

We besteden veel aandacht aan verkeersveiligheid in de wijken, dorpen en buitengebied. Er is 
speciale aandacht voor de allerjongste en alleroudste verkeersdeelnemers. En ook voor mensen 
met een (visuele) beperking. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid 
rondom alle scholen in de gemeente. De weginrichting en de toegestane snelheid zijn goed op 
elkaar afgestemd. 

Verkeerstekens, verkeerslichten, verlichting en groen rond kruispunten dienen altijd goed 
onderhouden te zijn. Knelpunten worden opgelost. De oversteektijd bij verkeerslichten wordt beter 
afgestemd op verkeersdeelnemers die daarvoor wat meer tijd nodig hebben. Mensen met een 
rollator kunnen zo ook veilig de overkant bereiken. 

We handhaven actief (!) 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 en fietsers in bijvoorbeeld de Peperstraat, op de Koemarkt en 
rondom scholen wordt hard aangepakt.  

Parkeren in de binnenstad, dorpen en wijken is goed geregeld. De gemeente speelt voortvarend 
in op nieuwe ontwikkelingen in automobiliteit (zoals het delen van auto’s). Er zijn steeds meer 
elektrische auto’s en de gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten. 

Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten. De parkeernormen 
zijn ruim. Inwoners parkeren hun auto(‘s) dicht bij huis. We beperken jongeren en starters op de 
woningmarkt niet door hen alleen maar een woning zonder parkeerplaats aan te bieden. Een 
carrièrekans met leaseauto is ook voor hen mogelijk. 
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Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, veilig en modern. Het bedrijventerrein Baanstee-Noord 
biedt bedrijven voldoende ruimte en vestigingsregels worden hier flexibel toegepast. Er is op de 
Baanstee-Noord extra oog voor duurzaamheid en kwaliteit van bebouwing.

Bedrijventerrein De Koog wordt de komende decennia in een zeer geleidelijk tempo omgezet 
naar een gemengd woon-werkgebied met ruimte voor sport en onderwijs. De Koog bruist: er is 
voldoende ruimte voor jongeren en startups. Bij alle ontwikkelingen op de Koog verliezen we de 
belangen van de bestaande bedrijven natuurlijk niet uit het oog!

De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra zijn bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven. Er 
ontstaat meer ruimte voor hen als grote bedrijven, zoals Plus, vertrekken.

De status van Werelderfgoed en het economische belang ervan houden elkaar in evenwicht. 
Beemster is van oorsprong agrarisch productiegebied en werd daarom rationeel en praktisch 
ingedeeld. Deze bijzondere indeling is de basis van de status van Werelderfgoed. Deze vormt 
daarom geen beperking voor (agrarische) ondernemers. De gemeente volgt de koers van andere 
vergelijkbare plattelandsgemeenten zoals Hollands Kroon.

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief
2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk. 

De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 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, bij ons streven 
naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 
Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die 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. 

Leegstand nodigt niet uit om te winkelen. We volgen de aanbevelingen uit de Retailagenda in 
de gemeente Purmerend op: we beperken de 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. Binnen de ring van de binnenstad wordt er niet op de begane grond gewoond. Wonen 
boven winkels in de binnenstad blijven we wel toejuichen!

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze 
niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het 
beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. We gaan met de bezem door 
overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen.

De Schapenmarkt wordt ontwikkeld. Hier is in elk geval ruimte voor een parkeergarage en horeca. 
Daarnaast 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 blijven bieden. De Schapenmarkt is een laatste bijzondere ontwikkellocatie in de 
binnenstad: er komt een breed gedragen plan voor deze plek.

2.3 En waar duurzaamheid in het teken staat van realiteitszin
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente stimuleert 
duurzaamheid door minder regels te hanteren en in te zetten op eenvoudige procedures. 

Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt 
actief mee aan voldoende oplaadpunten.

De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige 
procedures. Daken van overheidsgebouwen zijn ook beschikbaar om te gebruiken voor 
zonnepanelen. Initiatieven zoals Zon Op Purmerend juichen wij toe.

Er worden geen zonnepanelen geplaatst op waardevol groen in onze gemeente. 



12 13

Stadsverwarming Purmerend is jarenlang een schip van bijleggen geweest. Alle verbeteringen 
zijn betaald met geld van de belastingbetaler. Toekomstige winstuitkeringen vloeien terug naar 
de belastingbetaler in de vorm van OZB-verlaging. Het leveren van warmte is geen kerntaak van 
de gemeente. We zoeken strategische partners die willen investeren in de stadsverwarming of 
verkopen dit bedrijf op termijn.  Vanzelfsprekend alleen als de belangen van onze inwoners goed zijn 
geborgd. Een eventuele verkoopwinst gebruiken we om gemeentelijke schulden af te lossen.

We zijn voorstander van hernieuwbare energie zoals zonne-energie en windenergie en het 
gebruik van waterstof. Locaties van windturbines mogen niet leiden tot (geluids-) overlast voor 
omwonenden. De randen van de Baanstee- Noord en het Purmerbos lijken het meest geschikt. 
Bij eventuele plaatsing houden we rekening met mens, dier en natuur. De opbrengsten van 
windenergie komen ten goede aan lokale energiecoöperaties en/of aan de lokale gemeenschap.  

Het project aardgasvrij is niet langer een prestigeproject, maar wordt omgezet naar een 
daadwerkelijke duurzaamheidspilot. In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland 
volledig aardgasvrij wordt. De landelijke overheid kan nooit 100% van de kosten hiervoor betalen. Dit 
betekent dat een eigen bijdrage van inwoners in de toekomst nodig zal zijn. We zetten daarom in op 
draagvlak, bewustwording en de bereidheid om zelf een deel van de kosten te dragen. Het uitdelen 
van ‘gratis’ geld aan inwoners die toevallig in de juiste wijk van Purmerend wonen stopt.

Woningen die energieleverend worden gebouwd, krijgen een korting op de bouwleges.  

Er zijn geen extra lokale duurzaamheidsregels naast landelijke wetgeving. Zo lopen kosten 
voor nieuwbouwwoningen niet onnodig op. Ook zitten we agrarische ondernemers niet met 
extra lokale regels in de weg. De gemeente staat open voor duurzame initiatieven vanuit 
inwoners en bedrijfsleven door mee te denken, flexibel en creatief te zijn. Informatie over 
duurzaamheidsmaatregelen is goed te vinden op de gemeentelijke website.

Er zijn in de gemeente Purmerend geen milieuzones en dat houden we zo.

We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame houtbouw in de gemeente Purmerend. 

2.4 En waar toeristen graag komen
Toeristen komen graag naar de gemeente Purmerend. De toeristische voorzieningen in de 
gemeente trekken kwaliteitsbezoekers die willen genieten van wat het Werelderfgoed Droogmakerij 
de Beemster en de stad Purmerend te bieden hebben. 

Het nieuwe hotel in de kom van de A7 vormt een welkome aanvulling op het bestaande 
hotelaanbod in de gemeente. Gasten in hotels en B&B’s weten de Purmerendse binnenstad en 
toeristische voorzieningen in Beemster goed te vinden.  

Het Werelderfgoed Bezoekerscentrum informeert bezoekers over het Werelderfgoed en alle 
bezienswaardigheden van Droogmakerij de Beemster.

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. 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 gemeente. 

Zo veel mogelijk mensen hebben werk. Al onze inwoners hebben talenten en mogelijkheden. Zonde 
om die niet te gebruiken!  

De gemeente helpt mensen aan de slag te gaan. Soms kan iemand tijdelijk niet werken door 
ongeval of ziekte. In dat geval helpt de gemeente wanneer de inwoner wel weer (deels) kan werken. 

Mensen die echt niet kunnen werken, krijgen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun 
baan kwijtraken, verdienen 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 zijn of haar uitkering. 

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 financieel 
merkbaar. Want werken loont altijd. Gemeentelijke armoederegelingen belemmeren dit niet. 

Schulden hebben is heel erg vervelend. Schuldhulpverlening is daarom erg belangrijk. Mensen 
krijgen goed inzicht in hun eigen financiële situatie zodat schulden zo veel als mogelijk worden 
voorkomen. 

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent 
teruggevorderd vermeerderd met een boete. Fraude moet wel echt fraude zijn: inwoners worden 
door middel van maatwerk op een correcte wijze door de gemeentelijke overheid bejegend.
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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. 
Ook 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. 

Scholen hebben goede huisvesting. Gebouwen zijn comfortabel voor leerlingen en leerkrachten 
en veiligheid binnen scholen is gewaarborgd. We bouwen huisvesting voor de lange termijn en 
prognoses van leerlingaantallen kloppen. We veranderen niet elke paar jaar van mening over 
onderwijshuisvesting, maar maken toekomstbestendige keuzes. 

Scholen richten hun schoolpleinen naar eigen keuze en verantwoordelijkheid in. De gemeente staat 
open voor duurzame initiatieven op schoolpleinen, maar scholen betalen dit zelf. 

De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en hun ouders/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. Scholen 
ontmoedigen ouders in de directe omgeving om met de auto naar school te komen. Er is voldoende 
plek om je fiets te parkeren.

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

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.

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed worden voorbereid op 
hun baan voor later.

Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen 
sturen, betalen zij dat vervoer zelf.

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. 

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen 
goed te begrijpen en daarom vinden wij het belangrijk 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. 

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

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. We willen geen wachtlijsten en 
zetten ons maximaal in om deze te voorkomen. 

De zorgdiensten worden scherp ingekocht. De gemeente beschikt over voldoende deskundigheid 
om de juiste zorg voor onze inwoners in te kopen, met oog voor kwaliteit en het bijbehorende 
kostenplaatje. We staan open voor ideeën, hulp en ervaringen van andere gemeenten en het Rijk 
om grip te krijgen op de kosten voor de jeugdzorg.

Wij zijn tegen De Woonplek. Twintig personen met vele problemen, waaronder ernstige 
drugsverslaving, bij elkaar in één gebouw huisvesten is vragen om problemen en overlast. Wij 
maken geen enorm budget vrij voor zo’n kleine groep mensen. Wij kiezen voor maatwerk in wijken 
en dorpen om overlast voor de omgeving te minimaliseren. De gemeente staat niet toe dat er 
harddrugs worden gebruikt in een instelling die draait op subsidiegeld. We willen het drugdealers 
moeilijk maken in de gemeente, niet gemakkelijker! 
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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. 

We beschikken in de gemeente Purmerend over vele populaire sportvoorzieningen. We blijven 
investeren in sportaccommodaties, zodat deze bij de tijd blijven en passen bij het aantal leden 
dat een sportvereniging heeft. Als we nieuwbouw plegen of renoveren, bevorderen we tevens de 
duurzaamheid van de accommodatie. 

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

Alle sport- en spelvoorzieningen (voetbalveldjes en speeltoestellen) worden goed onderhouden 
en waar nodig vervangen. Sporten en bewegen wordt gestimuleerd en we faciliteren sportieve 
evenementen zoals de Marktstadrun en de Beemster Erfgoed Marathon. 
We zijn geen voorstander van schoolzwemmen: ouders in de gemeente Purmerend zorgen er zelf 
voor dat hun kinderen leren zwemmen. Financiële problemen van ouders staan het behalen van een 
A-diploma van hun kinderen nooit in de weg: indien nodig komt de gemeente in actie. (Meer-doen-
regeling).

Mensen met een beperking en ouderen sporten ook in Purmerend. Verenigingen hebben oog 
voor deze doelgroepen en accommodaties zijn daarom goed toegankelijk. 

Sportaccommodaties worden optimaal gebruikt. De samenwerking tussen gemeente, Spurd, 
verenigingen en de sportraad is optimaal. Combinaties tussen sport en onderwijs, sport en 
kinderopvang en onderlinge samenwerking tussen verschillende verenigingen juichen wij toe!

Succesvolle sportclubs zoals Purmersteijn (maar ook vele andere!) die in steeds hogere competities 
spelen worden actief ondersteund door de gemeente Purmerend om hun sportambitie waar te 
kunnen maken. Breedtesport en topsport gaan in de gemeente hand in hand.

3.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed 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 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. 

We dragen lokale evenementen zoals Reuring, Muziek aan de Middenweg, De Beemster 
Feestweek, de paardenrennen en de kermissen een warm hart toe. 

Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten 
binnenhalen.

Kunst- en cultuurinstellingen zijn flexibel en vernieuwend. Huisvesting past bij de behoefte van 
de doelgroep. De programmering van bijvoorbeeld de Purmaryn, P3, de Verbeelding en Onder de 
Linden spreekt onze inwoners aan. 

De bibliotheken in de gemeente worden toekomstbestendig en passen bij een wereld waarin 
elektronische boeken en thuisbezorging een steeds grotere rol spelen.

Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente 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.

Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Purmerend leren door middel van een educatief 
programma over UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster.

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 waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

Nieuwkomers integreren in de gemeente 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. 

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. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van 
anderen. 

We begeleiden nieuwkomers naar werk: Bureau Werk van de gemeente helpt nieuwkomers om 
snel een bijdrage te leveren aan onze samenleving. 

Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats met 
regiogemeenten. Het kan niet zo zijn dat de gemeente Purmerend ondanks het beperkte aantal 
beschikbare woningen netjes zijn verplichtingen nakomt, terwijl omliggende gemeenten dit niet 
(voldoende) doen. 

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 
Purmerend ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4. Waar je je veilig voelt
4.1 Waar je je veilig en vrij 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. Er wordt extra rekening gehouden 
met de veiligheid van ouderen als kwetsbare doelgroep in onze samenleving. 

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 biedt zij ondersteuning aan de regio. Paaltjes en zuilen in de gemeente zijn goed onderhouden 
en vormen geen belemmering voor noodvoertuigen. De brandweervrijwilligers in de dorpen van 
Beemster worden gekoesterd.

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. 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. 

De gemeente Purmerend steunt de legalisering en regulering van softdrugs. Coffeeshops zijn 
professioneel en komen afspraken na. De gemeente pakt drugsdealers keihard aan en de 
burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten. 

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. 

Onze inwoners genieten op een normale manier van de jaarwisseling en steken daar siervuurwerk 
bij af als ze dat willen. Dat verbieden we niet. Er is geen centrale vuurwerkshow omdat vuurwerk 
afsteken geen overheidstaak is en we niet iedereen hieraan laten meebetalen. Als je vuurwerk 
afsteekt, ruim je dit zelf netjes op.

4.2 En waar crimineel gedrag hard wordt aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 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 te kunnen doen. Gemeente en 
politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. 

De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt of het dorp goed kennen voegen 
daar iets extra’s aan toe. Gemeentelijke handhavers vergroten de zichtbaarheid, handhaving en 
bestrijding van de kleine criminaliteit. Er hangen voldoende camera’s voor onze veiligheid. De 
beelden van deze camera’s worden zoveel mogelijk live bekeken, zodat hulpdiensten snel in actie 
kunnen komen. We zijn ook voorstander van meer (mobiele) camera’s die (snel) op bijzondere 
plekken kunnen worden ingezet. 

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. 

Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. We hebben in 
de gemeente Purmerend gemeentelijke handhavers die specifiek getraind zijn om op te treden 
bij jeugdoverlast. Jongerenwerk komt eerst, maar bij structurele problemen laat handhaving niet 
te lang op zich wachten. Jongeren zijn zich bewust van onwenselijk gedrag. In pop-up stores op 
verschillende plekken in de gemeente verstrekken agenten en handhavers op een creatieve en 
aansprekende manier informatie aan jongeren. Ook bezoeken politie en handhaving regelmatig 
schoolklassen om met jongeren in gesprek te gaan. Voorkomen is beter dan genezen! 

We weigeren vergunningen en trekken deze in, als ze worden misbruikt voor criminele activiteiten. 
We sluiten winkels die dienen als dekmantel voor criminelen (ondermijning) en vervolgen de 
eigenaren. Onderwereld en bovenwereld raken niet met elkaar verstrengeld. Zo wordt de 
samenleving beschermd. 

Eigenaren van honden voorkomen 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. 

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. 

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. Zoveel mogelijk diensten 
zijn digitaal beschikbaar. Gemak en kwaliteit staan hierbij centraal. Inwoners kunnen producten ook 
(tegen betaling) thuis laten bezorgen.

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 onze inwoners. Er zijn maar zeer 
beperkt wachttijden bij de milieustraat. Daarnaast zijn er contactmomenten in wijken en dorpen en 
gesprekken aan de keukentafel met medewerkers van de gemeente.

De gemeente heeft voldoende expertise en vaste aanspreekpunten in huis om het buitengebied 
ook goed te kunnen bedienen. Agrarische ondernemers weten het ondernemersloket goed te 
vinden en de dienstverlening is van hoog niveau. Landbouw, economie en toerisme staan hoog op 
de gemeentelijke agenda.

Professionals willen graag voor de gemeente Purmerend werken. De kwaliteit van dienstverlening 
is hoog en er zijn weinig wisselingen in personeel. Inwoners hebben vaste contactpersonen 
die vertrouwen bieden in een goede en tijdige afhandeling van hun aanvragen. Gemeentelijk 
procedures zijn goed inzichtelijk en inwoners worden niet van het kastje naar de muur gestuurd!
 
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. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

Een transparante overheid is belangrijk. De gemeente maakt statistieken en gegevens zo veel 
mogelijk online toegankelijk. Onderzoekers, bedrijfsleven en media krijgen daarmee de kans open 
data te analyseren. 

De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Dit geldt ook voor raadsleden en het College 
van Burgemeester en Wethouders. Overheidsbesluiten en toekomstplannen zijn begrijpelijk 
verwoord en goed te vinden. 
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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 
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! 

De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

De gemeente staat écht open voor ideeën van inwoners en belangenorganisaties. Kritische 
opmerkingen van inwoners zijn geen problemen, maar een inspiratiebron om tot verbeteringen te 
komen. De gemeente besteedt veel aandacht aan verwachtingen en maakt inwoners duidelijk wat 
er met hun input wordt gedaan. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’ en inwoners zijn zich daar ook goed 
van bewust. ‘Nee’ is soms ook een antwoord na afweging van alle belangen. Communicatie is altijd 
zorgvuldig en respectvol.

Onderzoeken van de rekenkamercommissie worden gewaardeerd. Aanbevelingen die door 
een raadsmeerderheid worden gesteund, worden voortvarend opgepakt door het College van 
Burgemeester en Wethouders. 

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

Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik 
naar buiten gericht. De gemeente Purmerend staat 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.

De gemeente Purmerend is goed zichtbaar binnen de Metropoolregio Amsterdam en binnen 
de Vervoerregio Amsterdam. De gemeente groeit en treedt met zelfvertrouwen de omliggende 
gemeenten tegemoet. 

De omgevingswet leidt tot minder en overzichtelijke regels, waarbij er meer ruimte is voor 
initiatieven. De gemeente maakt optimaal gebruik van de flexibiliteit van deze nieuwe wet met 
bijzondere aandacht voor het buitengebied. De invoeringskosten van de Omgevingswet zijn 
aanzienlijk en worden goed begroot. 

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. 

We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

De totale woonlasten inclusief OZB blijven maximaal gelijk aan het huidige niveau. Financiële 
knelpunten bij de gemeente worden opgelost door slimmer met geld om te gaan of desnoods te 
bezuinigen. De rekening wordt niet bij onze inwoners neergelegd. 

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. Er wordt realistisch 
begroot. De begroting heeft voldoende ruimte voor tegenvallers en inkomsten vanuit het Rijk staan 
pas in de begroting als deze concreet zijn toegezegd. Bij financiële tekorten wijzen we niet alleen 
met de vinger naar Den Haag, maar onderzoeken we lokaal ook wat er beter kan en moet.

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

Per jaar besteedt de gemeente zo’n 17 miljoen euro aan subsidies. Iedereen moet kunnen 
inzien wie of wat subsidie krijgt in een openbaar register. Subsidies zijn er in de eerste plaats om 
initiatieven op te starten. Subsidies waarvan nut en noodzaak niet duidelijk zijn, worden afgebouwd. 

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. 
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Onze kandidaten

Manja: “We moeten hard aan de slag! Er moet flink 
worden gebouwd, want de woningnood is hoog. 
Ik wil daarom graag een aantal hoge woontorens 
met betaalbare appartementen in de kom van de 
snelweg A7 bouwen. 

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn óók te lang 
en we hebben geen grip op de financiën. Het is 
belangrijk om prioriteiten te stellen; we kunnen 
geld maar één keer uitgeven. Samen met dit mooie 
team, zet ik me hiervoor de komende periode graag 
keihard in!”

1 - Manja van der Weit, lijsttrekker

Rianne: “Ik vind dat een gemeente haar inwoners, 
bedrijven en verenigingen de mogelijkheid 
moet geven om snel in te kunnen springen 
op de veranderende wensen en eisen van de 
maatschappij. 

Regels moeten daarom logisch, praktisch en 
rechtvaardig zijn.”

2. Rianne de Wit – Hoogervorst

Bart: “de blik van inwoners is vaak op Den Haag 
gericht, maar lokaal maken we vele keuzes 
die van invloed zijn op het succes van onze 
gemeente! Stemmen op sterke kandidaten voor de 
gemeenteraad is daarom echt belangrijk!

In goede harmonie moeten we in de gemeenteraad 
tot goede besluiten komen. Inwoners moeten zich 
veilig en comfortabel voelen. De gemeente moet 
ambitie en succes niet in de weg staan. We moeten 
met elkaar uitdragen dat de gemeente Purmerend 
een fantastische plek is om te wonen!”

3. Bart van Elden

Timo: “Ik ben arts in een ziekenhuis, waar ik me 
met name inzet voor de ziekste patiënten die zijn 
opgenomen op de intensive care. Daarnaast zet 
ik mij al bijna vier jaar in voor een Purmerend waar 
iedereen fijn kan wonen en werken. 

Met de andere VVD-kandidaten hebben we een 
sterk team om met slimme oplossingen Purmerend 
en Beemster een nog fijnere plek te maken om te 
wonen en te werken.”

4. Timo Roeleveld

Pieter: “Ik vind het belangrijk dat de gemeente 
richting de inwoners, bedrijven en verenigingen 
transparant, consistent en betrouwbaar is. Zij 
hebben recht op een fatsoenlijk, tijdig en begrijpelijk 
antwoord op gestelde vragen aan de gemeente.

Hier wil ik mij de komende periode voor inzetten.”

5. Pieter Wickel

Onze eerste elf kandidaten stellen zich graag voor. 
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Valérie: “Intelligent, toegankelijk en vriendelijk. Zo 
omschrijven familie en vrienden mij.

De afgelopen tijd ben ik commissielid geweest. 
Kinderopvang, onderwijshuisvesting, een gezonde 
start van een mensenleven en toegankelijkheid zijn 
onderwerpen waar ik mij voor heb ingezet. Ik wil 
graag (jonge) ouders blijven vertegenwoordigen 
in de nieuwe gemeente Purmerend. Goede 
representatie is belangrijk. Ik kijk uit naar de 
komende periode!”

6. Valérie Hagen

Noureddine: “Politiek is mijn ding! Mijn collega’s bij 
Deen die met mij moesten samenwerken hadden 
altijd de pech dat zij mijn lange politieke betogen 
moesten aanhoren…

Toch was het altijd leuk om te horen dat je iemand 
had overtuigd om op de VVD te stemmen. Ik wil dan 
ook een stad, waar je vrij kan zijn, waar de gemeente 
je de vrijheid geeft om jezelf te ontplooien tot wie je 
bent. Een gemeente moet je daarin niet remmen. 
Daarom neem ik graag plaats in de gemeenteraad.”

7. Noureddine Schoemaker

Bobbi: “Het combineren van de twee verschillende 
en prachtige gemeenten is een ingewikkelde 
opgave, maar het verrijkt ons beiden ook.

Ik wil mij gaan inzetten om alle belangen samen te 
brengen, zonder te schaven aan de eigen karakters 
van Beemster en Purmerend. 

Een nieuw geluid in onze nieuwe gemeente”

8. Bobbi Bosman

Stefan: “In de komende jaren wil ik bereiken dat 
er fors gaat worden geïnvesteerd in digitalisering 
binnen de gemeente. De dienstverlening vanuit 
de gemeente moet zijn ingericht op de huidige 
netwerksamenleving en transparant zijn.

De jeugd moet formele inspraak krijgen en wij 
moeten in hen investeren. Veiligheid staat voorop 
en daar mogen we ook niet op bezuinigen! Een 
gemeenteraad met ambitie, lef en daadkracht, daar 
sta ik voor!”

9. Stefan Bergman

Lydia: “Interactie met inwoners, bedrijven en 
verenigingen is een belangrijk speerpunt voor 
mij. Hoe kunnen we deze omgeving veiliger en 
bereikbaar maken, regels handhaven en overbodige 
regels afschaffen?

Ik wil mij hier graag de komende periode weer voor 
inzetten!” 

10. Lydia de Vries

Bert: “Ik kijk al een tijd mee in de keuken van de 
politiek en zie dat er veel goede wil is, maar dat 
discussies te beperkt worden gevoerd.

Ik wil in de gemeenteraad meer naar het gevolg 
van besluiten kijken en waar mogelijk reparaties in 
de toekomst voorkomen. Ook wil ik mij specifiek 
inspannen voor woningbouw en leefomgeving, 
schuldhulp, maatschappelijk werk en jeugdzorg 
aangezien deze onderwerpen in de praktijk vaak 
ongemerkt samengaan.”

11. Bert van Raalte
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   Kandidatenlijst
1.  Manja van der Weit 
2.  Rianne de Wit-Hoogervorst 
3.  Bart van Elden 
4.  Timo Roeleveld 
5.  Pieter Wickel 
6.  Valérie Hagen 
7.  Noureddine Schoemaker 
8.  Bobbi Bosman 
9.  Stefan Bergman 
10.  Lydia de Vries 
11.  Bert van Raalte 
12.  Lex van Stekelenburg 
13.  Frank van Boven 
14.  Martijn Schipper 
15.  Tineke Boskemper-Schaap 
16.  Jan Peter Dompeling 
17.  Peter Helder 
18.  Maarten Schipper 
19.  Karin Dompeling-Koster 
20.  Erica Helder-Pauw 
21.  Remon Gans 
22.  Minke Lammers-Besseling 
23.  Hans Boskemper 
24.  Rona Uitentuis 
25.  Ad Kunst 
26.  Monique van Boven-Zandbergen

   Kandidatenlijst
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