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Het moet anders. Het KAN anders. Het kan beter in Purmerend  

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een poli-
tiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange 
termijn, dus ook voor onze kinderen, kleinkinderen en daarop volgende generaties. Wij staan voor eerlijk 
delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van 
verdeeldheid,  
 
De sociale stad 
GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kun-
nen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een 
baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een 
goed sociaal vangnet zijn. Purmerend laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind 
een goede start en een eerlijke kans verdient en veilig op kan groeien. Om goed te kunnen leren op school, 
maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn en wat SAMEN leven is. Kinderen horen niet in ar-
moede op te groeien.  En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. 
Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. En iedereen in Purmerend moet 
betaalbaar en veilig kunnen wonen. Wonen is een eerste levensbehoefte.  
 
De groene stad 
GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen 
zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor 
schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor 
energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een ge-
zonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen. Wij moeten nu de plannen voor de toe-
komst maken en uitvoeren voor het te laat is. Dat dreigt. 
 
De open stad 
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil ma-
ken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun 
omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleeg-
kundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mo-
gelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. 
Geloof nooit dat iets niet kan. Regels zijn door mensen zelf gemaakt. Mensen kunnen die ook zelf verande-
ren. (Jesse Klaver). 
 
 
Speerpunten van GroenLinks voor verkiezingen 2018 
 
De belangrijkste punten in dit programma zijn: 

1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen 
hoort erbij en iedereen doet mee, ongeacht afkomst of geaardheid. GroenLinks laat mensen niet in 
de steek. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, 
waardering en zelfontplooiing centraal staan. Wij doen dat met lokale partners en de Purmerendse 
bevolking  
 

2. Kinderen groeien niet in armoede op. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorko-
men dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Bijvoorbeeld door goede voor- 
en vroegschoolse educatie 
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3. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor star-
ters en mensen met een middeninkomen. In Purmerend zijn vóór 2025 1.500 sociale huurwoningen 
gebouwd. De ruimte om te bouwen in Purmerend is schaars. Wij willen een compacte stad waar 
ruimte blijft voor groen. Wij bouwen vooral kleine en betaalbare woningen.  

 
4. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de stad eerlij-

ker, mooier en schoner kunnen maken Purmerenders krijgen meer invloed op beslissingen van de 
gemeenteraad  

 
5. Handen af van het Beusebos. Het Beusebos koesteren we met zijn pure schoonheid, Het is het 

stadsbos voor Weidevenne en Kop West 
 

6. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. In 
de binnenstad zijn auto’s te gast. Parkeren op straat wordt verder teruggedrongen. Het openbaar 
vervoer wordt toegankelijker 

 
7. Rond scholen in Purmerend zorgen we voor meer veiligheid door ruimte te geven aan fietsers en 

voetgangers; auto’s zijn rond scholen te gast. 
 

8. Purmerend is een groene stad: ruimte voor bomen en bermen, parken en perken. Wij planten extra 
bomen. Voor iedere gekapte boom wordt een nieuwe geplant. Dat is niet alleen mooi maar zorgt 
ook voor extra schone lucht.  
 

9. Wij willen dat ouderen en jongere mensen met een beperking zolang mogelijk thuis kunnen wonen. 
Aanpassen van woningen is nodig. GroenLinks is voor aanpasbaar bouwen in de nieuwbouw en 
aangepast verbouwen in de bestaande bouw. Het label Woonkeur is daarbij leidend.  

 
10. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren ener-

gieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. In 2025 ligt op één van de 10 
daken in Purmerend zonnepanelen of zonnecollectoren. In 2030 is Purmerend een aardgasloze ge-
meente. Bewoners ondersteunen we met duurzaamheidsleningen. 

 
11. Wij geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven Wij stellen een cul-

tuurraad in die de belangen van de culturele sector behartigt 
 

12. Huiselijk geweld is het ergste wat een kind, partner, ouder, grootouder kan meemaken. Het werkt 
ontwrichtend op de onderlinge relaties, belemmert veilige groeien en leven Het is een probleem 
dat vaak  van generatie op generatie wordt door gegeven. Wij staan voor een Veilig Thuis. 
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De sociale stad 
GroenLinks kiest voor een stad waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans 
op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik 
kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs. 
 
Eerlijke kansen 
Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind ver-
dient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kin-
deren beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere 
mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een 
leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoor-
zieningen.  
Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat 
jeugdzorg snel moet kunnen optreden. Zo kan veel leed worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt 
onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten 
kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.  
Opgroeien in armoede belemmert een kind in zijn ontwikkeling. Veel kinderen die in armoede opgroeien, 
worden ook weer arme volwassenen.  Wij willen meer ondersteuning om deze cirkel te doorbreken. 
 
Iedereen doet mee 
Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een 
steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald en onbe-
taald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen 
te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is: minder regels en meer 
vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen. 
Wij vinden dat bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering meer mogen bijverdienen en willen dat er 
minder dwang wordt opgelegd. 
 
Een open samenleving 
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open sociale samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat 
je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: 
we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, over-
tuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars proble-
men, gevoelens en opvattingen durven inleven. 
 
Gastvrije gemeente. 
Een sociale samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Purmerend biedt mensen die op de vlucht 
zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van 
onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. GroenLinks wil 
burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen racisme en discriminatie van migranten, 
vrouwen, mensen uit het lhbti+ spectrum en andere minderheden of mensen met een beperking stellen we 
harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen. 
 
Menselijke zorg 
Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mo-
gelijk thuis,  in hun eigen, vertrouwde omgeving. kunnen blijven wonen. In de zorg staan mensen die hulp 
nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in 
plaats van de regels van de gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen.  
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Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn 
voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugd-
zorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat pro-
fessionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de 
huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te 
vinden. De kennis en de hulp van wijkbewoners is daarbij onmisbaar. Beleid moet wijkgericht en inzichtelijk 
zijn om eenzaamheid en armoede eerder te kunnen ontdekken. In de Gors komt een Huis van en voor de 
wijkbewoners.  
Van sociale wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat 
het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je met-
een geholpen. De gemeente toont bij beleid en uitvoering een aanpakkers-mentaliteit. 
 
Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op 
scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen. Bij de (her-)inrichting 
van openbaar groen maken we ruimte voor sport en recreatie. 
 
Geen of weinig zorgen over inkomsten en uitgaven 
Leven in armoede of net boven die grens is  het lot van honderden gezinnen en individuen in Purmerend. 
Het gaat dan niet alleen over mensen in de bijstand.  Ook kleine zelfstandige ondernemers en  ZZP’ers  
moeten  regelmatig leven met inkomens onder de minimumgrens. 
En dan is er nog een groep die door “incidenten” tijdelijk of structureel  in de financiële problemen komt.  
Baanverlies, langdurige ziekte, echtscheiding,  ongeluk, grote boetes ,  overlijden van een partner. 
Mensen hebben regelmatig een laag inkomen  en een vermogen dat vast zit in hun woning. Daardoor ko-
men ze niet in aanmerking voor ondersteuning via de ( bijzondere) bijstand. GroenLinks wil aan deze on-
rechtvaardigheid een einde maken 
Purmerend heeft binnen de grenzen van de Bijstandswet een redelijk goed armoedebeleid. Ook de schuld-
hulpverlening heeft zich goed ontwikkeld.  GroenLinks heeft al een initiatief genomen om meer grip te  krij-
gen op kwaliteit van bewindvoering en kostenbesparing hierop. We kunnen meer doen, door te voorkomen 
dat door boetes en incassokosten van de gemeente schulden oplopen. 
 
Betaalbare woningen 
In Purmerend wordt nu flink gebouwd, er is een  nieuwe woonvisie, ook over hoogbouw in discussie. Maar 
het tempo moet omhoog. Al te lang zijn er te veel inwoners van onze stad die onvoldoende mogelijkheden 
hebben om  een passend dak boven hun hoofd te vinden. Het vinden van een  betaalbare woning is op dit 
moment een van de grootste problemen in de hele Randstad , ook in Purmerend. 
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. In iedere wijk. GroenLinks wil harde afspraken met wo-
ningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Óók voor ouderen en voor mensen 
met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners 
trekken hierin gezamenlijk op. Aanpasbaar bouwen volgens WoonKeur geldt ook voor de  particuliere sec-
tor.  
Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen 
met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Wij willen voorkomen dat er straks alleen nog 
wijken zijn voor hoge en voor lage inkomens. Verder willen we energiezuinige woningen bouwen. Dat is niet 
alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.  
 
Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze ge-
meenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak aan creatieve onder-
nemers, kunstenaars en startups. Zo voorkomen we verloedering.   
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Onze programmapunten voor een sociaal Purmerend zijn. 
 
Diversiteit: iedereen is anders 

1. Purmerend is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die 
zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.’, met de aangekondigde aanvulling tegen discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid en een beperking. Tegen discriminatie treden we hard op. 

2. De burgemeester wordt verantwoordelijk voor het diversiteits-, emancipatie-, en 
discriminatiebeleid. Omdat de burgemeester boven de partijen staat en zijn of haar portefeuille 
over de kern van onze grondwet gaat, is hij of zij het beste in staat om deze verbindende rol te 
vervullen. Deze rol komt nadrukkelijk terug in de profielschets voor de Burgemeester 

3. Het personeelsbestand van de gemeente moet een afspiegeling van de lokale samenleving te zijn. 
Alle instellingen die subsidie van Purmerend ontvangen, gaan werk maken van diversiteit. We 
leggen dit vast in de subsidieverordening 

4. De samenleving bestaat uit mensen. Eigen initiatief is belangrijk om de samenleving te laten 
bloeien. Mensen en organisaties die daartoe het initiatief nemen, laten we niet in de kou staan 
maar zullen we ondersteunen. Maar ook hierbij bewaken we altijd de grenzen van onze 
samenleving en rechtsstaat. We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of 
groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving. 

5. Purmerend stelt een roze agenda op, waarin voornemens, plannen en actiepunten met betrekking 
tot de emancipatie van alle mensen in het LHBTI+ spectrum worden opgenomen en getoetst. Over 
deze agenda overleggen we regelmatig met organisaties die deze mensen actief ondersteunen en 
andere betrokkenen. 

6. GroenLinks vindt het onaanvaardbaar als mensen uit hun buurt worden weggepest. Het 
uitgangspunt is dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft, en niet omgekeerd.  

7. Tevens willen wij, indien de rijksoverheid stopt met de regenbooggelden, de regeling zelfstandig 
voortzetten en eventueel uitbreiden om ook voorlichting te kunnen geven op MBO scholen in 
Purmerend 

 
Jeugdbeleid  

1. Samen met de scholen en politie zorgt Purmerend voor veilige snelfietsroutes naar de middelbare 
scholen 

2. Kinderen en jongeren doen ertoe voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zij zijn de 
toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus. We praten niet 
óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimte, 
jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en de jeugdzorg 

3. Kindermishandeling in huiselijke kring en pesten  zijn grote bedreigingen voor kinderen. Als 
kinderen te maken krijgen met dit soort problemen,  werkt dat sterk belemmerend op hun 
ontwikkeling tot  een gelukkige volwassene. Het maakt hierbij niet eens zo veel uit of ze zelf 
slachtoffer zijn of dat ze getuige zijn van geweld tussen andere gezinsleden, het geeft ze in elk geval 
een onveilig gevoel. In Purmerend gaat om  enkele honderden kinderen die jaarlijks met deze 
problematiek te maken hebben. Kinderen die te maken hebben met deze problematiek lopen een 
grote kans dit gedrag als volwassene te gaan kopiëren. We pakken dit aan door: 

a.  Een intensief trainingsaanbod voor  professionals die met jonge kinderen werken om hen 
te leren mogelijke kindermishandeling te herkennen en bespreekbaar te maken. 

b. Gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld strak begeleiden. En werken aan het 
doorbreken van  het patroon  dat ondergaan  van geweld vaak leidt tot overdracht aan de 
volgende generatie. Dit vraagt om intensieve samenwerking met politie en veilig thuis 

c. Samenstellen van een team dat deze specialistische taken uit gaat voeren en kennis over 
kan dragen. 
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d. Snelle signalering vanuit sociale wijkteams en scholen 
4. Er komt een jongerenbudget: jongeren kunnen ideeën indienen die ze zelf willen uitvoeren. Het 

budget gaat naar de ideeën waarop de meeste jongeren stemmen. 
 

Onderwijs  
1. Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, 

veilig, comfortabel en groen. De gemeente maakt een plan ‘Verduurzaming scholen’ en subsidieert 
duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen. Nieuwe scholen bouwen we natuurlijk energieneutraal. 

2. De gemeente zorgt dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het 
bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente.  

3. Elke school wordt een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen. Een 
kindcentrum is meer dan een brede school. Naast een plek waar onderwijs wordt gegeven, is er ook 
kinderopvang en wordt er samengewerkt met welzijns- en zorginstellingen en culturele en 
sportverenigingen. Zowel binnen en buiten reguliere schooltijden. Zo ontstaat een plek waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen, ook voor een maaltijd. De gemeente helpt scholen om de 
omslag te maken. 

4. De  Vreedzame scholen  zijn  er op gericht dat kinderen leren: 
a. op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
b. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
c. constructief conflicten op te lossen 
d. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
e. open te staan voor verschillen tussen mensen 

5. Purmerend kent al een aantal ‘vreedzame scholen’ en ‘eco-scholen’. Wij willen dat alle scholen, ook 
de middelbare scholen, ‘vreedzame scholen’ en ‘eco-scholen’ zijn. Wij willen investeren in het 
uitbreiden van de ondersteuning voor deze scholen. 

6. Purmerend zorgt voor duurzame schoolgebouwen met groene schoolpleinen. 
7. We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen. Alle informatie van de 

gemeente (folders, brochures) is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands. 
 

Duurzame economie en werk  
1. Wij bieden het midden- en kleinbedrijf meer ruimte om zich te vestigen in woonbuurten. We kiezen 

voor een compacte binnenstad om leegstand daar te voorkomen. Purmerend werkt samen met 
ondernemers aan prettige en veilige winkelgebieden. Wij kiezen voor het versterken en 
verduurzamen van bestaande winkelcentra, en niet voor het bijbouwen van nieuwe winkels 

2. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht 
om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe duurzame economie. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.  

3. De gemeente bevordert de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht om elkaar te leren 
kennen, elkaar te inspireren en samen projecten te kunnen ontwikkelen. 

4. Purmerend looft een prijs uit voor de ‘meest duurzame ondernemer van het jaar’ aan een 
ondernemer die heeft aangetoond te investeren in de best beschikbare duurzame technologie. 

5. Purmerend stelt een ambitieus en innovatief verduurzamingsplan op voor het eigen vastgoed en 
voor de verduurzaming van scholen. 

6. Bij de verdere ontwikkeling van Baanstede Noord willen we grondstofkringlopen en CO2-neutraliteit 
realiseren. 

7. GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid in Purmerend versterken. Daarbij kijken we goed naar wat onze regio nodig heeft. 
 

Inkomen en uitkering  
1. De ongelijkheid stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors verder 
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gestegen. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. 
Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost of onder controle 
zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om weer goed mee te doen. Daarom moeten 
minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn.  

2. GroenLinks wil een enkelvoudige procedure voor het aanvragen van minimaregelingen kunnen met 
een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er 
komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een snel-loket. 

3. GroenLinks wil armoede voorkomen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat 
mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun 
kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. 

4. GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede preventie, 
schuldsanering en nazorg. Wij pakken partijen aan die meer kwaad dan goed doen bij 
schuldsaneringen. 

5. GroenLinks wil graag experimenteren met basisinkomen. Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk 
bedrag dat  iedere burger van de overheid ontvangt en dat voldoende hoog  is voor de 
basisbehoeften. Omdat Den Haag over inkomenspolitiek, kan de gemeente alleen experimenteren 
met bepaalde aspecten van een basisinkomen. Bijvoorbeeld bij de bijstand door het vergroten van 
vrijheid voor mensen in de bijstand, het afschaffen sollicitatieplicht of het verruimen van de 
bijzondere bijstand. Maar ook bij de schuldhulpverlening, de ondersteuning van startende 
ondernemers of de omgang met mensen die ziek zijn of psychische klachten hebben kan met 
aspecten van het basisinkomen geëxperimenteerd worden.  Het denken in de richting van 
basisinkomen kan bijdragen aan een meer ontspannen en minder gepolariseerde stad/dorp in zijn 
geheel. Daarom willen wij die denkrichting van vertrouwen gaan huldigen in onze stad. 

6. Purmerend ontwikkelt van een aanpak  om kinderen die in armoede opgroeien,  zo vroeg als 
mogelijk  te kunnen ondersteunen, zodat de kans om arm te blijven wordt verkleind. 

7. Purmerend zet een nieuwe Gemeentelijke  (regionale) Kredietbank op. Zo kunnen mensen met 
plotselinge of bijna onoplosbare financiële problematiek geholpen worden om sneller uit de 
problemen te komen. 

8. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom is het aanpakken van 
energiearmoede de komende jaren een prioriteit in de strijd tegen armoede. Purmerend maakt bij 
die aanpak gebruik van haar positie als enig aandeelhouder van het stadswarmtenet. De overgang 
naar een aardgasloos Purmerend mag niet leiden tot meer energiearmoede 
 

Participatie en werkgelegenheid  
1. Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar alternatieven: 

scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. 
2. Mensen met een lichamelijke beperking moeten in principe overal aan het werk kunnen. Zij hebben 

het recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. Vervoer mag eveneens geen probleem 
meer zijn. 

3. Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werkactiviteiten in 
buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Tegen het minimumloon, met normale 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en 
mogelijkheden van de werkzoekende. 

4.  Wij bieden mensen ondersteuning bij (bij-)scholing om beter toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt 

5. De inspanningen om mensen op latere leeftijd aan een betaalde baan te helpen worden vergroot. 
 

Zorg en welzijn  
1. GroenLinks wil een rechtvaardige eigen financiële bijdrage. Een eigen financiële bijdrage maakt 

mensen bewust van de kosten en de waarde van de zorg die ze ontvangen. Een eigen bijdrage hoeft 
echter niet altijd financieel te zijn, maar kan ook in natura worden betaald. Wij gaan uit van de 
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eigen kracht van mensen: ‘Waarin ben jij goed en kun je ons daarmee helpen?’ Voor GroenLinks is 
dit altijd een open vraag en niet iets wat is af te dwingen. Wel willen we mensen prikkelen, 
uitdagen en stimuleren, zodat zij zelf graag willen participeren en bijdragen aan onze gemeente 

2. We willen het (langer) thuis blijven wonen van ouderen stimuleren, net als het zelfstandig wonen 
van mensen met een beperking. Hiervoor moeten geschikte woonruimtes beschikbaar komen. Bij 
nieuwbouw- en herstructureringsprojecten stimuleren we het realiseren van nultredenwoningen, 
aanleunwoningen, kangoeroewoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen 
waarbij mantelzorgers in de buurt kunnen zijn en kunnen wonen. 

3. De gehele gemeente is goed te bereiken voor iedereen met een rolstoel of rollator. Purmerend 
wordt ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven en blinden. 

4. GroenLinks vindt dat basiszorg voor burgers altijd dicht in de buurt moet worden aangeboden. 
Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp maar ook zwaardere 
vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden. 
 

Duurzaam wonen 
1. GroenLinks wil een ongedeelde gemeente. Wij willen voldoende sociale woningbouw in alle wijken 

van Purmerend. Dat doen we onder andere door hiervoor lagere grondprijzen te rekenen en lagere 
plankosten in rekening te brengen. Wij maken met de woningcorporaties in Purmerend afspraken 
over de bouw van 1500 sociale huurwoningen tot en met 2025. Wij bieden een lage grondprijs 
zolang de woningen sociaal verhuurd worden.  

2. GroenLinks wil een gemeente met wijken waar iedereen kan wonen, oud en jong, gezinnen en 
alleenstaanden, lage en hoge inkomens. Daarom bouwen we duurdere woningen in armere wijken 
en goedkope woningen in duurdere wijken. In Purmerend willen wij de komende jaren vooral ook 
kleine en betaalbare woningen bouwen, zowel huur- als koopwoningen. Tot 2025 moeten er 1000 
kleine woningen bijkomen. 

3. De komende jaren moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden in Purmerend. GroenLinks 
denkt dat we die woningen binnen de bestaande stad kunnen bouwen. Daarvoor moeten 
bestaande bedrijfsterrein met veel leegstaande gebouwen, zoals De Koog, opnieuw ontwikkeld 
worden tot aantrekkelijke woongebieden.  Dat betekent dat er compact gebouwd moet worden. 
Voor GroenLinks is compact bouwen niet gelijk aan hoogbouw. In en om de binnenstad van 
Purmerend is geen plaats voor hoogbouw.  

4. Wij gaan alleen akkoord met verkoop van sociale huurwoningen als woningcorporaties de 
opbrengst investeren in de bouw van nieuwe woningen of het duurzaam maken van bestaande 
woningen. Verkochte sociale huurwoningen kunnen door de bewoner niet doorverkocht worden 
maar worden bij vertrek van de bewoner teruggekocht door de betrokken corporatie. Mensen met 
een hoger inkomen mogen een huurhuis kopen onder dezelfde voorwaarde. GroenLinks is tegen 
tweedeling in het volkshuisvestingsbeleid in een arme en een rijkere tak 

5. Bij het toewijzen van huurwoningen kiezen we voor de outsiders op de woningmarkt: starters, 
senioren en mensen met een beperking. Om hun kansen te vergroten reserveren we een deel van 
het woningaanbod voor deze groepen. GroenLinks kiest ervoor om statushouders urgentie te 
blijven verlenen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de wachtlijsten niet langer worden voor andere 
inwoners, zo nodig door extra te bouwen. 

6. Omdat mensen langer thuis blijven wonen is er behoefte aan nieuwe woonvormen die wonen en 
zorg combineren. Ook hebben mensen in toenemende mate behoefte om zelfstandig te wonen in 
een kleinschalige setting of met gelijkgestemden  samen te wonen. De gemeente zorgt samen met 
de woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties voor de realisatie van innovatieve 
woonconcepten naar de behoefte van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld senioren, verstandelijk 
gehandicapten of mensen met psychiatrische problematiek). 

7. Op termijn zal de bestaande woningvoorraad volledig energieneutraal moeten worden: optimaal 
geïsoleerd en zelf energieleverend, daar waar kan ook voor een elektrische auto of fiets. Met 
woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk 
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energieneutraal te maken. De woningcorporaties zorgen er voor dat in 2020 hun woningen 
gemiddeld een energielabel B hebben. 

8. De meeste woningen in Purmerend zijn aangesloten op het stadswarmtenet. Het stadswarmtenet 
ontwikkelt zich tot een CO2 neutrale energieleverancier. Daarmee heeft Purmerend een voorsprong 
op andere gemeenten bij het realiseren van klimaatdoelen. Toch moeten we in Purmerend ook aan 
de slag met het beter isoleren van onze woningen. Dan kunnen de woonlasten van bewoners 
omlaag. 

9. De gemeente stelt grond beschikbaar voor particulieren die zelf groepsgewijs hun duurzame 
woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen (collectief particulier 
opdrachtgeverschap). Hiervoor heeft de gemeente een duidelijk aanspreekpunt en durft ze 
flexibele bestemmingsplannen op te stellen. Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder 
eenheidsworst in de bouw. 

10. De gemeente werkt mee aan herbestemming van leegstaande winkels, kantoren of kerken. Voordat 
een pand een sloopvergunning krijgt, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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De groene stad 

De grote problemen  met het milieu zullen uiteraard opgelost moeten worden op wereldniveau. Op 
Europees en landelijk niveau zal dit vertaald worden in wetgeving. De noodzaak tot verandering zal zich 
voor een groot deel op plaatselijk niveau voordoen. Dit maakt gemeenteraadsverkiezingen buitengewoon 
belangrijk. Hebben wij een gemeentebestuur dat enthousiast met de problemen aan de gang gaat? Of 
hebben er een gemeentebestuur dat afwacht en zo lang mogelijk wacht met het doorvoeren van 
veranderingen. Een stem op GroenLinks is een garantie voor het eerste. 
 
GroenLinks wil de gezonde balans in de steden herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving 
kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat 
anders! GroenLinks wil de wegwerp-economie omvormen tot een duurzame economie. Grondstoffen zijn 
dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit 
vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven. 
 
GroenLinks kiest voor een schone stad, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale 
energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente 
gaan we daarvoor strijden. 
 
Groene wijken 
In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen  
dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeenten 
beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes 
en met mooie parken. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon! Wie iets 
vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. Daarom laten we de vervuiler meer betalen. Onze parken 
maken we aantrekkelijker voor het besteden van vrije tijd. Het plaatsen van vrij te gebruiken  fitness-
appratuur en recreatieve- en culturele voorzieningen bevordert de gezondheid en vermindert het 
autogebruik. 
 
Gezond klimaat 
GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving 
reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we 
kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om 
klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente. In huizen willen we 
niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Purmerend moeten 
beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een 
belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en 
bovendien: voor een lagere energierekening.  
 
Gezonde lucht en schoon water 
Niet alleen de klimaatverandering verdient onze aandacht. Vervuiling van de bodem, het water en de lucht 
die we inademen brengt een steeds verdere aantasting van ons leefklimaat met zich mee. Als onze kinderen 
buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. 
Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Wij gaan zorgen voor een openbaar vervoer dat ons zonder 
uitstoot van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Binnen de stad willen we dat je je 
gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere 
fietspaden aan te leggen, fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en handige plekken aan te 
wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur. 
Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen. 
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Groen in de buurt 
GroenLinks wil dat de groene gebieden rondom de stad beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met 
de boot. We verbinden het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten zich vrij kunnen 
bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie landschap 
genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand.  
 
Onze programmapunten voor een groen Purmerend zijn 
 
Schone en gezonde leefomgeving  

1. \We staan voor de overgang naar een duurzame economie, waarin we grondstoffen besparen en 
hergebruiken. Gemeenten kunnen dat niet alleen: samenwerking met andere gemeenten, 
overheden, burgers, instellingen en bedrijven is noodzakelijk. 

2. Om energieverspilling tegen te gaan en de rust voor in het wild levende dieren te bevorderen zullen 
via de Algemene Plaatselijke Verordening maatregelen genomen worden om lichtvervuiling tegen te 
gaan. Het dierenwelzijn zal jaarlijks geëvalueerd worden en eventueel bijgesteld.  

3. Purmerend wijst vuurwerkvrije zones aan. Op Oudejaarsnacht verzorgt de gemeente zelf een grote 
vuurwerkshow. 

4. Als eerste stap naar een duurzame economie wil GroenLinks dat in 2020 75% van het huishoudelijk 
afval gescheiden wordt ingezameld. 

5. We hergebruiken afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Net als afval 
afkomstig uit natuur en plassen. Biomassa-stromen worden regionaal bewerkt tot compost, 
houtchips, biobrandstof en biologische kringloopproducten. 

6. Bij de milieustraat komt een upcyclestation. Materialen en grondstoffen worden hier verzameld en 
bewerkt en verwerkt tot weer bruikbare producten. 

7. Er komt een adviescommissie Milieu en Duurzaamheid waarin burgers op basis van deskundigheid 
en betrokkenheid zitting kunnen hebben. Deze commissie dient het gemeentebestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies. De commissie bevordert dat de betrokkenheid van Purmerendse burgers zo 
groot mogelijk is. De commissie adviseert ook over initiatieven vanuit de bevolking. De commissie 
treedt tevens op als bestuur van een voorziening die burgers en bedrijven adviseert op het gebied 
van duurzaamheid en energieverbruik. De voorziening opereert onafhankelijk en wordt 
gefinancierd vanuit een gemeentelijke subsidie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
prestatieafspraken met de woningcorporaties over energiecoaches.  
 

Verkeer en vervoer Tweets:  
1. GroenLinks zorgt voor een goed fietsnetwerk. De openbare ruimte rond de binnenstad richten we in  

voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn 'te gast'. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de 
inrichting van verkeersstromen in en naar het centrum. 

2. Verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgestemd, met secondetikkers die de wachttijden 
aangeven. Waar verkeerslichten bij regen gunstig afgestemd kunnen worden voor fietsers, kan dit 
bij mooi weer net zo goed. Doen dus! 

3. De afgelopen periode heeft GroenLinks zich sterk gemaakt voor meer en betere mogelijkheden om 
de fiets te stallen, met name in en bij de binnenstad. Wij blijven ons hiervoor inzetten en geven 
voorrang aan goede stallingsruimte voor fietsen boven parkeerruimte voor auto’s. 

4. Fietsen wordt veiliger in Purmerend. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u de norm en 50 km/u 
de uitzondering. Scooters worden, mét helmplicht, verbannen van het fietspad naar de rijbaan. We 
spelen actief in op de mogelijkheden om dit ook voor snorfietsen te doen. 

5. Purmerend stimuleert ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan. Tijdens de 
breng- en haaltijden van basisscholen zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. Voor 
ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken. 

6. Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Purmerend beschikt daarom over vier jaar 
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over een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiteraard 
opgewekt met zon- of windenergie. Het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, 
milieubeheer, auto’s B&W, veegwagens, etc.) gaat over op elektrisch rijden. 

7. GroenLinks Purmerend wil niet alleen naar Amsterdam een goede verbinding, bij de nieuwe 
gunning zullen wij ook eisen om de verbinding in Purmerend te verbeteren. Iedereen moet overdag 
en ’s avonds gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer om naar andere wijken, dus ook het 
centrum, te kunnen bereiken zonder dat men eerst flink buiten de gemeente Purmerend moet gaan 
om daar te moeten overstappen. 

8. GroenLinks bevordert het vervangen van de huidige bussen door bussen met meer ruimte voor 
rollators, kinderwagens en een derde achter in-en uitgang.  
 

Natuur en groen  
1. Bestaand groen blijft groen. De groene parels blijven behouden en we zorgen er goed voor. Handen 

af van het Beusebos. GroenLinks wil het karakter en de pure schoonheid van het Beusebos 
versterken. Het Beusebos is het stadsbos voor Weidevenne en Kop West. 

2. Natuur- en milieueducatie aan kinderen en volwassenen breiden we uit 
3. De tijd dat groen decoratie was is voorbij. Maatschappelijk groeit het besef dat groen een 

belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. In 
een gemeentelijk groenplan worden deze principes uitgewerkt en worden bewoners uitgenodigd 
deze uitgangspunten te bewaken en mede uit te werken.. Waar mogelijk en verantwoord 
ondersteunt de gemeente initiatieven op het gebied van stadslandbouw. 

4.  Een klimaatbestendige gemeente is veilig voor overstromingen, heeft voldoende capaciteit om 
regenwater vast te houden en zal niet opwarmen tijdens een hittegolf. Buurtbewoners die hun 
straat of buurt willen vergroenen, krijgen onze hulp. We stimuleren groene daken en het gebruik 
van tuinen voor het opvangen van regenwater. 

5. Om wateroverlast te beperken, komt er meer ruimte voor water. We realiseren alternatieve, 
tijdelijke waterbergingslocaties (parkeergarages, sportvelden, vijvers in parken, wadi’s in bermen) 
om de wateroverlast bij extreem hevige regenbuien te kanaliseren. Regenwater wordt waar 
mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers, 
waterpleinen of kanalen. Purmerend betrekt bewoners actief bij het klimaatbestendig maken van 
de gemeente. 

6. Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun 
leefgebieden voorop. Purmerend ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna. 

7. GroenLinks beschermt de natuur in en om Purmerend. Bouwen doen we zoveel mogelijk binnen 
bestaand stedelijk gebied. Door te kiezen voor de ‘compacte stad’ met veel groen, benutten we de 
ruimte in het stedelijk gebied optimaal en sparen we het groene buitengebied. We bouwen zo veel 
mogelijk tussen de bestaande bebouwing en/of bij knooppunten van openbaar vervoer. 
 

Klimaat en energie 
1. Purmerend is in 2050 klimaatneutraal. De eigen organisatie is in 2025 klimaatneutraal 
2. In Purmerend moet het mogelijk zijn ook nieuwbouw energieneutraal te bouwen. Door goede 

isolatie, groene daken, zonnepanelen en warmtepompen. De verplichting om aan te sluiten op het 
warmtenet verdwijnt 

3. Purmerend maakt afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over het versneld 
energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet 
stijgen. Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. 

4. Alle geschikte daken worden groene daken met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld. In 2022 hebben alle gemeentepanden zonnepanelen op het dak. Bovendien maken we 
ze zo snel mogelijk zeer energiezuinig. Dit geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor scholen en 
sportvoorzieningen.. We stimuleren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en 
andere gebouwen. Nieuwe accommodaties van de gemeente maken we energieneutraal en zonder 
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aardgasvoorziening. 
5. We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie 

willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening. De gemeente gaat 
samen met winkeliers inzetten op besparing: deuren dicht, Led verlichting toepassen en 
terrasverwarming ter discussie stellen. 

6. De gemeente vraagt inwoners om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen 
te halen. 

7. Alle voorstellen in de Gemeenteraad zullen getoetst worden aan de consequenties voor het milieu 
en de mate waarin voldaan wordt aan de eisen van duurzaamheid.  

8. In de bouwverordening wordt zoveel als wettelijk mogelijk is  de verplichting opgenomen om 
duurzame materialen te gebruiken en klimaatneutraal te bouwen. Als opdrachtgever past de 
gemeente dit maximaal toe.  

9. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Bij de inkoop van materialen, voertuigen en beheer van 
de openbare ruimte zal steeds voldaan moeten worden aan eisen van duurzaamheid en de 
consequenties voor het milieu. In onze gemeente gebruiken we duurzame energie. De gemeente 
koopt uitsluitend groene elektriciteit in, waar mogelijk van Nederlandse bodem. Het wagenpark van 
de gemeente zal uiterlijk in 2022 overgeschakeld zijn op duurzame brandstoffen als stroom en 
waterstof. Dit zal ook geëist worden van het openbaar vervoer. Gemeentelijk personeel zal 
gestimuleerd worden om, zoveel als mogelijk, gebruik te maken van schoon vervoer. 

10. De gemeente bevordert dat zowel de eigen gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen , voor zover 
ze daarvoor geschikt zijn, gebruik gaan maken van zonnepanelen. Voorzieningen als 
duurzaamheidsleningen zullen hiervoor zoveel als mogelijk is ingezet worden. Mogelijkheden om 
energieverbruik te besparen zullen maximaal benut worden.  

11. De gemeente maakt een plan om de energieprestatie van gebouwen bij oplevering consequent te 
controleren. Als beloftes niet worden waargemaakt, volgen er sancties. 

 
Dierenwelzijn  

1. Purmerend ontwikkelt een goed en respectvol dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn wordt een 
voorwaarde bij het geven van opdrachten voor beheer van de openbare ruimte. 

2. We leggen bijenlinten aan. We zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door 
de biodiversiteit te stimuleren. Bij aanplant houden we rekening met planten waar bijen en vlinders 
op af komen. 

3. De diversiteit van het vogelbestand wordt bevorderd door aan dit aspect extra aandacht te 
besteden bij aanleg en onderhoud van het openbaar groen. 
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De open stad 
We respecteren  elkaar ook als we anders denken 
Niet schreeuwen, maar praten.  Dit motto gebruikt GroenLinks in zijn campagne voor de komende 
verkiezingen.  
Anders gezegd: ook als je het niet met elkaar eens bent kun je gewoon met elkaar een gesprek voeren. De 
ene mening is niet per definitie beter dan de andere.  
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. 
Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven 
elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen 
en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, 
gevoelens en opvattingen durven inleven. 
 
Een gemeente die luistert naar burgers 
In onze stad wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen 
over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en 
mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. 
Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor 
problemen in de stad. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook 
inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. 
 
Purmerend werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. 
En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd 
ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers staan. 
 
Samen werken aan veiligheid 
Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op 
straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is 
ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of 
mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar 
het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter.  We zetten in het bijzonder in op het 
voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en 
vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. De regie over het zogenaamde Ogen en Oren-
project wordt neergelegd bij de politie. Vrijwilligers in dit project moeten beschikken over een Verklaring 
Omtrent Gedrag en worden, door de gemeente verzekerd tegen de risico’s die een dergelijk project nu 
eenmaal met zich meebrengt. 
 
Aantrekkelijke stad met veel cultuur 
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een 
bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden 
die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan 
ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen 
of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben 
tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.  
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Onze programmapunten voor een open Purmerend zijn 

 
Kunst en cultuur  

1. GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal 
benutten om Purmerend bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge 
kwaliteit en voor iedereen.  

2. Omdat door de bezuinigingen van de laatste jaren de Culturele Instellingen zwaar getroffen zijn, 
betekent dit dat  Kunst en Cultuur  in de komende periode bespaard moeten blijven van verdere 
bezuinigingen. 

3. Behoud van de bestaande voorzieningen waarbij we met name  het Reuring Festival, P3 en Museum 
Waterland willen noemen. 

4. Ook het rijke aanbod van amateur kunstbeoefenaars verdient ten volle de ondersteuning van de 
gemeente 

5. De gemeente moet het als haar taak zien om het brede Kunst - en Cultuuraanbod  dat Purmerend 
heeft onder de aandacht van de bewoners te brengen. 

6. Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.  
7. Cultuur is voor iedereen: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat    kinderen uit 

armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen . 
8. Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het in contact brengen van kinderen met kunstuitingen. 

We moeten er daarom naar streven om  Cultuureducatie weer op te nemen in de gemeentelijke 
begroting. 

9. Purmerend heeft al een sportraad. Wij willen dat er ook een cultuurraad instellen, die de belangen 
van de culturele sector behartigt.  

 
Openbare orde en veiligheid  

1. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners en politie identificeert de 
gemeente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen. . Als we 
veiligheid gaan zien als opdracht van ons allemaal maakt dat de aanpak effectiever. 

2. Zwerfvuil zorgt voor verloedering en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid. Samen met 
inwoners houden we onze gemeente schoon. We maken afspraken met verenigingen en scholen 
om, tegen vergoeding, de eigen buurt vrij van zwerfafval te houden. 

3. GroenLinks wil rechtstreeks contact tussen gemeente en burgers en tussen inwoners onderling 
bevorderen. We willen in Purmerend meer wijkagenten in die de buurten en hun bewoners kennen. 
We willen meer buurtcentra als brede ontmoetingsplaatsen.  In iedere wijk worden, t.b.v. 
buurtactiviteiten, gratis vergader- en ontmoetingsfaciliteiten beschikbaar gesteld. 

4. Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en 
samenscholingsverboden worden alleen onder strenge voorwaarden toegepast en alleen in 
situaties waarin niets anders helpt. Soms kan het nodig zijn om toezicht te houden met behulp van 
dit type controversiële middelen. Dan doen we dat ook. 

5. We gaan alles doen om (huiselijk) geweld tegen alle mensen, van jong tot oud aan te pakken en te 
voorkomen. We zorgen voor een goede, samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak 
en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is. 

6. De inwoners van Purmerend moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de 
overheid in hun privacy worden geschonden. De gemeente stelt een gegevensbeschermer (‘data 
protection officer’) aan. Elke nieuwe gemeentelijke (veiligheids)maatregel onderwerpen wij aan een 
privacyscan om onwenselijke gevolgen in kaart te brengen en te voorkomen. 

 
Internationaal  

1. De gemeente gaat al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en fair trade inkopen. In 
2022 moet dit 100% procent zijn. 
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2. Ook onze gemeente denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met be-
woners. Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen. Vluchtelingen beginnen direct na 
aankomst in de gemeente met een taalcursus en indien mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de in-
tegratie te versnellen. 

3. Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk 
aan woonruimte krijgt hij of zij integratiebegeleiding.  De gemeente voert regie over de inburgering, 
samen met de vluchteling. 

Purmerend en haar inwoners  
1. Inwoners van Purmerend kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen 

en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak. 
2. De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met burgers. Meepraten en invloed uitoefenen 

begint in de wijken. We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak, om 
uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. 

3. De wijk is de vijver waar alle hulp- en zorgverleners in werken. Zonder de inwoners  schiet de zorg 
tekort. Er komen in iedere wijk overleggen tussen artsen, zorgverleners(sters), welzijnsclubs, sociale 
teams, alle werkers die in dezelfde wijk werkzaam zijn en de bewoners. De bewoners hebben recht 
op volledig inzicht en overleg om beter de helpende hand te kunnen bieden. Dat is cruciaal bij het 
signaleren van armoede, eenzaamheid en overmatig gebruik van schadelijke middelen. 

4. Met het ‘burgerinitiatief’ krijgen de inwoners van Purmerend de mogelijkheid om punten op de 
agenda van de gemeenteraad te zetten. Hoe klein of groot de onderwerpen ook zijn, als er in een 
straat, buurt, wijk of hele stad behoefte is dat de gemeente zich over een thema uitspreekt, dan 
moeten inwoners de kans krijgen dit bij de raad op de agenda te zetten Purmerend kent het 
burgerinitiatief, maar het mag wel nieuw leven worden ingeblazen. 

5. Burgers hebben het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun 
omgeving (‘right to challenge’). Vaak kunnen inwoners een buurthuis of gemeenteplantsoen beter 
onderhouden als zij dit samen doen. Bewoners hebben het recht om deze voorstellen te doen en 
krijgen de garantie dat ze worden besproken in de gemeenteraad.  

6. De gemeente komt ook ‘buiten’: de medewerkers weten wat er leeft in Purmerend. De 
gemeentelijke organisatie moet weten wat er speelt in de gemeente. Ambtenaren gaan daarom zelf 
vaker ‘de straat op’ om erachter te komen waar problemen spelen en om oplossingen met inwoners 
te bespreken. We gaan de bestaande structuur met wijkgebouw, wijkkernteam, wijkagent, 
wijkkrant,wijkmanager en wijkwethouder beter benutten. 

7. Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft 
gekost. De gemeente gaat zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de inwoners. 
Zij hebben recht om te weten of gemeenschapsgeld goed wordt besteed. 

8. Purmerend stelt de gegevens die zij verzamelt beschikbaar als open data, die niet te herleiden zijn 
tot personen. Zo krijgen burgers en bedrijven de kans om innovatieve toepassingen te ontwikkelen 
met overheidsdata. 

9. Aangezien de gemeente Purmerend geen onderscheid maakt, op welke manier dan ook, zal de 
gemeente haar burgers op een neutrale manier aanspreken en behandelen. 

10. Een transparant en integer bestuur 
 

De gemeentelijke organisatie  
1. De gemeente levert kwaliteit. Het liefst met ambtenaren met een vast contract. Waar dat 

effectiever is met behulp van  externe adviseurs. Maar wij zijn tegen draaideurconstructies. 
2. Als de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit en niet 

alleen op kosten. Ook zaken als duurzaamheid en een goede omgang met personeel (vaste 
contracten) nemen we mee in de beslissing. 

3. De dienst Handhaving dopen we om in de dienst Toezicht. 
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Purmerend en de regio 
1. GroenLinks kiest voor het behoud van het groene karakter van het landelijk gebied om Purmerend. 

(Woning)bouw in het landelijk gebied is ongewenst en niet nodig. De GroenLinks-fracties in de 
verschillende gemeenteraden slaan hiervoor de handen ineen. 

2. Met de regiogemeenten werken we samen, wij zijn niet elkaars concurrenten. We maken heldere 
afspraken over waar bedrijvigheid kan komen en waar plek is voor de ontwikkeling van toerisme en 
recreatie. 

3. Het openbaar vervoer is een zaak van de regio. Onze inzet is dat Stads- en streekbussen in de regio 
gaan rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 moeten alle bussen emissieloos zijn. Er komen 
meer bussen met meer ruimte voor rollators en kinderwagens. Er komt een derde in- en 
uitstapmogelijkheid achter in de bus 

 


