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Inleiding 
1 januari 2022 is het zo ver! Dan is de lang geplande fusie van Purmerend en Beemster een feit. 
Werelderfgoed Beemster met haar mooie landschappen en dorpen wordt samen met de levendige 
stenige stad Purmerend onderdeel van de nieuwe gemeente Purmerend. 
 
GroenLinks kiest voor een klimaatbestendig, op de toekomst voorbereid en sociaal ingerichte 
gemeente. 
 
En dat is van belang, nu meer dan ooit. Want Corona laat diepe sporen na. Bij mensen, bij bedrijven, 
in de horeca en in de kunst-, cultuur- en sportsector. 
 
GroenLinks wil een gemeente waar duurzaamheid de norm is. Een gemeente die groeit door 
compacte en binnenstedelijke verdichting en tegelijk groen en leefbaar blijft. Een gemeente met een 
bruisende levendige binnenstad met veel voorzieningen. Een gemeente met ook het dorpse en 
groene karakter van de Beemster, dat we willen behouden. Een gemeente waar iedereen kan 
meedoen. 
 
Dat maakt Purmerend een mooie gemeente! 
 
Wij hebben daarbij drie prioriteiten voor de gemeente: 

• De klimaatcrisis, en de lokale aanpak daarvan, met als kerntermen de energietransitie, 
vergroening & waterbeheer en de ontwikkeling naar een circulaire maatschappij. 

• De woningnood en wat de gemeente daarin betekent. Met als kerntermen meer diverse 
woningen op een klein grondgebied, meer sociale huur en levensloopbestendig bouwen; 
toegankelijk en circulair. 

• En een sociale samenleving, met als kerntermen, bestrijden armoede, toegankelijke zorg, 
gelijkwaardigheid, solidariteit, veiligheid voor iedereen en ondersteuning voor diegenen die 
steun nodig hebben. 
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Groen 
De fusie van Beemster en Purmerend verandert beide gemeenten. Purmerend gaat van een louter 
verstedelijkte omgeving naar een nieuwe gemeente met open landschappen, buitengebied, polder 
en ringdijken waar we zuinig op moeten zijn. Beemster is vanaf 2022 onderdeel van gemeente 
Purmerend met een bruisend centrum en grote woonwijken met allen een eigen identiteit. Wat 
GroenLinks betreft worden duurzaamheid en natuurbehoud leidend bij het inrichten van de nieuwe 
gemeente. Bouwen, ontwikkelen en ondernemen gebeurt met respect voor de omgeving. Samen 
met inwoners zetten we als gemeente in op een klimaatbestendig en toekomstbestendig 
Purmerend. Klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, duurzame energieopwekking en duurzame 
circulaire economie zijn essentieel voor de toekomst van onze gemeente. Voor de volgende 
generaties en onze planeet.  
 

Klimaat & energie 

We hebben te maken met een klimaatnoodtoestand. Onze aarde loopt tegen de grens aan van een 
gevaarlijke klimaatverandering. Er is geen ruimte meer voor het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Ook in Nederland beginnen we het te merken: hittegolven, droogte, maar ook heftige wind en 
regenval. Daarom is GroenLinks voor meer groen in de stad, wat koelt, isoleert en water vasthoudt 
en zet zij in op zon en wind, waarbij voor zonnepanelen zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van daken en gevels. Met gezamenlijke inzet van de gemeente, inwoners en het bedrijfsleven is 
Purmerend in 2030 klimaatneutraal. 
 
Wat willen we bereiken: 

Klimaatbestendig beheer van de openbare ruimte 

1. Klimaatbestendig beheer in samenwerking met inwoners, bedrijven en grondeigenaren. Die 
nemen zelf het initiatief; in natura of betaald, als vrijwilligerswerk, door inzet van materiaal of 
arbeid, adoptie van gebieden.  

2. Verbeteren waterberging en tegelijk hittestress en droogte tegengaan. 
3. Vergroenen van tuinen en openbreken van verharding. 
Naar een fossielvrij Purmerend 
4. De ambitie = zo snel mogelijk een klimaatneutraal Purmerend. 
5. In 2030 is minimaal 80% van de bestaande gebouwen aardgasvrij. 
6. Besparen staat voorop. Verduurzamen door middel van isoleren van bestaande woningen, 

nieuwbouw en gemeentepanden. Voor nieuwbouw gelden de nieuwste eisen; super geïsoleerd 
en geen gasaansluiting. 

7. In 2025 liggen op 1 van de 10 daken zonnepanelen of zonnecollectoren. De ruimte voor 
zonnepanelen wordt maximaal benut. Doel is alle geschikte daken worden groene daken, al dan 
niet van zonnepanelen voorzien. Op gevels komen zonnepanelen, mits dat qua aanzicht passend 
is en/of geïntegreerd in de gevel. 

8. Stadsverwarming Purmerend zal zo spoedig mogelijk geen biomassa en aardgas meer gebruiken. 
Biomassa is een transitiebrandstof en er wordt op korte termijn gekeken naar een duurzaam 
alternatief. Aardgas wordt vervangen door een CO2-neutrale bron. De tweede warmtecentrale 
wordt zo gebouwd dat een snelle overstap naar een CO2-neutrale bron mogelijk is. 

9. Aansluiting bij de Regionale Energie Strategie. Kernenergie wijzen we af. Er komt onderzoek 
naar de mogelijkheid van kleinere windmolens in de polders, indien er sprake is van windmolens 
in onze gemeente.  

Een fossielvrij Purmerend mét de betrokkenen 
10. Inwoners ondersteunen met duurzaamheidsleningen. En particuliere huiseigenaren helpen met 

het verduurzamen van hun woning. 
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11. Verduurzamen van gebouwen en buitenruimte; met name bij scholen en aanleg van groene 
schoolpleinen. 

12. Oprichten van lokale energiecoöperaties waarbij bewoners en lokale ondernemers goedkope 
leningen en deskundig advies krijgen zodat ze kunnen investeren in schone energie. Bestaande 
coöperaties die zich richten op zonne- en windenergie ondersteunen. 

 

Bouwen 

Het verduurzamen en isoleren van de bestaande woningvoorraad is een belangrijke stap bij het 
tegengaan van klimaatverandering. Bij nieuw te bouwen woningen is er meer ruimte om ambitieus 
in te zetten op duurzame bouw en energieneutrale of nog beter energieleverende woningen. In 
gesprekken met ontwikkelaars is duurzaamheid geen overweging, maar een norm om aan te 
voldoen. Dat voorkomt dure verbouwingen en eindeloze stimulering voor het verduurzamen van de 
toekomstige bestaande woningvoorraad. Bouwprojecten gebeuren met respect voor natuur en 
omgeving. Niet alleen bouwen met aandacht voor natuur, maar stevig inzetten op behoud en op 
creatieve wijze toevoegen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit. 
 
Wat willen we bereiken: 
Bij nieuwbouw is alles nog mogelijk 
13. Actieve grondpolitiek gericht op sociaal, divers, duurzaam en circulair ontwikkelen van 

nieuwbouw. Energieleverende woningen is de inzet, energieneutraal, natuurinclusief en circulair 
bouwen de norm. Bouwen met hout en andere duurzame materialen wordt gestimuleerd. En 
bouwen gebeurt altijd met respect voor natuur en omgeving. 

14. Nieuwbouw wordt in samenspraak met de (nieuwe) bewoners ontwikkeld. Er is ruimte voor 
collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente reserveert grond voor particulieren die 
zelf groepsgewijs hun duurzame woning bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke 
voorzieningen. 

Vernieuwing van de bestaande woningvoorraad 
15. Hergebruik en/of circulair verbouwen van leegstaande panden ten behoeve van woningbouw. 
16. Woningcorporaties zetten samen met bewoners/eigenaren in op het minimaal energieneutraal 

maken van bestaande woningen. Isolatie van bestaande woningen wordt gestimuleerd en er is 
een loket bij de gemeente om hierbij te helpen. Daling van woonlasten is leidend.  

  

Milieu & afval 

Een gezond milieu is essentieel voor het leven van mens, dier en plant. Dat omvat onder meer 
schone lucht, minder CO2, duurzame warmte en energie. Daarom vindt GroenLinks preventie en 
hergebruik van afval belangrijk. En moet verspilling van grondstoffen worden tegen gegaan. Het 
inzamelen van plastic en andere grondstoffen heeft prioriteit. En duurzaamheid speelt overal een 
rol. GroenLinks wil dat alle voorstellen aan de raad worden getoetst aan een strenge 
duurzaamheidstoets die kijkt naar het effect op milieu, klimaat en schone lucht. 
 
Wat willen we bereiken: 
Afval bestaat niet of wordt grondstof 
17. Het afvalbeleid richt zich primair op preventie van afval en op vergroten van hergebruik en 

upcycling door gescheiden inzameling. In 2022 wordt 80% van het huishoudelijk afval 
gescheiden ingezameld. De inzameling van grofvuil moet beter en sneller. 

18. CO2-uitstoot verminderen door het tegengaan van voedselverspilling en initiatieven zoals ‘ Too 
good to go’ omarmen. 

19. Scholen en verenigingen worden gestimuleerd om de buurten er om heen vrij te houden van 
zwerfafval. Er komen extra afvalbakken. 
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20. Er komt toezicht op afspraken rond gebruik van plastic voor bedrijven. Gebruik van minder en 
duurzame verpakkingen wordt gestimuleerd. Ondernemers verpakken producten bij voorkeur in 
duurzame verpakkingsmaterialen. 

Alles wordt duurzaam 
21. Voorstellen worden getoetst aan de eisen van duurzaamheid. De duurzaamheidstoets omschrijft 

de effecten die het voorstel heeft op duurzaamheidsaspecten zoals schone lucht, 
klimaatbestendigheid, milieu, CO2-voetafdruk en energiebesparing. 

22. Er komt onderzoek naar het effect en de mogelijkheden voor een strenge milieuzone in de 
binnenstad. 

23. Een verbod op het oplaten van ballonnen en wensballonnen wordt opgenomen in de APV.  
 

Verkeer & vervoer 

Openbaar vervoer is de ruggengraat van de Randstad. Alleen met een fijnmazig, betrouwbaar OV-
netwerk kan een dichtbebouwd stedelijk gebied bereikbaar blijven. GroenLinks wil een 
intercitystation voor onze groeiende gemeente en een goede binnenstedelijke busverbinding voor 
een bereikbare binnenstad. Bussen gaan rijden op elektriciteit of waterstof. Binnen en rond de stad 
zijn fiets en voetgangers leidend: groen, compact en gezond. Onze infrastructuur moet daarop zijn 
ingericht. GroenLinks stimuleert elektrisch rijden. Voor vervuilend vervoer is de binnenstad niet 
geschikt. 
 
Wat willen we bereiken: 
Regionaal OV-vervoer is de basis voor het woon-werkverkeer 
24. Regionaal busvervoer blijft minimaal op huidig niveau en verbetering bij de aansluiting van bus 

en trein. 
25. Purmerend wordt een intercitystation. 
26. Er komen groendaken op bushokjes. 
27. Alle nieuwe parkeerterreinen alleen nog als groene waterdoorlatende parkeerplaatsen 

aanleggen. Eventueel met behulp van subsidieregeling bedrijven hierin ondersteunen. 
Ons vervoer moet duurzamer 
28. Alle bussen rijden elektrisch of op waterstof. 
29. Op elk openbaar parkeerterrein komen laadpalen voor elektrisch vervoer gevoed door zonne- of 

windenergie.  
30. Gebruik van OV, fiets en autodelen en elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Er wordt voorrang 

gegeven aan de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. Verkeerslichten worden 
wandel- en fietsvriendelijk afgestemd. 

31. De binnenstad is beter bereikbaar met gratis (door de gemeente betaald) openbaar vervoer 
vanuit alle wijken en dorpen binnen de gemeente. De relatie tot het huidige betaalde 
busvervoer van/naar de binnenstad wordt inzichtelijk gemaakt. In de binnenstad zijn auto’s te 
gast, en parkeren van auto’s wordt duurder. 

32. De gemeente wordt fietsvriendelijker. Er komt onderzoek naar ontbrekende schakels in 
(doorgaande) fietsroutes, zoals richting Oosthuizen. 

33. Er komen in het centrum extra parkeerplaatsen voor fietsers. Ook bij de winkelcentra komen 
meer fietsparkeerplaatsen. En grote supermarkten zorgen voor meer gelegenheid tot parkeren 
van fietsen. 

Het verkeer moet schoner en veiliger 
34. In de binnenstad bij voorkeur ondergronds parkeren. Parkeerplekken in de straat worden 

uitzondering en zijn vooral bedoeld voor mensen met een beperking. De parkeertarieven 
worden gedifferentieerd om bezoek met de auto in de binnenstad te ontmoedigen. 

35. Voor auto’s streven we naar 30 km zones binnen de bebouwde kom, 50 km wordt de 
uitzondering. Er komen meer goede fietsenstallingen. Meer veiligheid rond scholen door ruimte 
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te geven aan fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast rond scholen. Er komen veilige snelfiets-
routes naar (middelbare) scholen. 

36. Sluipverkeer door de dorpen/wijken wordt tegengegaan. 
37. Thuiswerken werkt en dat vermindert vervuilende automobiliteit. Werkgevers stimuleren 

werknemers waar mogelijk vanuit huis te werken. De gemeente geeft het goede voorbeeld. 
  

Economie 

We leggen economische activiteiten langs een groene meetlat met de vraag: wat voegt een bedrijf 
toe aan duurzaamheid en aan vermindering van CO2 en stikstof. Innovatie is nodig met andere 
eisen dan alleen winstbejag. Welzijn van mensen en een schone klimaatneutrale leefomgeving is 
de winst die telt. Beemster heeft twee werelderfgoederen. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid 
om zuinig te zijn op deze prachtige polder en het dorpse karakter. Grote woningbouwprojecten en 
bedrijvenprojecten passen hier niet. In gebieden zoals Twiske-Waterland is natuur leidend. Er moet 
evenwicht zijn tussen natuur en economie, waarbij natuur en biodiversiteit van groot belang zijn. 
 
Wat willen we bereiken: 
Duurzame economische diversiteit 
38. Na de fusie is de diversiteit in de wijken groter met elk hun eigen maatschappelijke en 

economische waarden. Het economisch (ontwikkel)beleid is wijkgericht en verduurzaming moet 
worden uitgewerkt. In de Beemster vragen de bijzondere groene kwaliteiten van het gebied, de 
agrarische productie en de kleinschalige bedrijvigheid aandacht, bijsturing en ondersteuning 
gericht op verduurzaming. 

39. Milieuvriendelijke bedrijven die tegelijkertijd de werkgelegenheid versterken zijn welkom en de 
economische ontwikkeling met focus op duurzaam toerisme wordt gestimuleerd.  

40. Er worden eisen gesteld aan het duurzamer worden van nieuwe en bestaande bedrijven. Bij 
verdere ontwikkeling van Baanstee-Noord is meer aandacht voor CO2-neutraliteit en 
grondstoffenkringlopen. 

41. Ondernemers met name ZZP-ers, die door de covid19 crisis hard geraakt zijn, krijgen 
ondersteuning. 

42. Wij onderschrijven de landelijk doelstelling tot het halveren van de veestapel en het streven is 
dat in 2030 op 25% van het landbouwgebied natuur-inclusieve kringlooplandbouw wordt 
beoefend. Wij ontmoedigen daar waar mogelijk de toepassing van glyfosaat en andere 
bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu. En we stimuleren de lokale bedrijven om 
aan deze landelijke doelstellingen te voldoen. 

Voedsel en voedselkwaliteit 
43. De ontwikkeling naar een meer duurzame voedselproductie wordt gestimuleerd. Denk aan 

diervriendelijke slootkant- en oeverinrichting, meer biodiversiteit, bio-diverse akker- en 
weilandranden, etc. 

44. Stimuleer de lokale afzet van lokale duurzame/biologische producten.  
Toerisme is duurzaam 
45. Promotie van de werelderfgoederen moet gericht zijn op kwalitatief duurzaam en kleinschalig 

toerisme. De ontwikkeling van de benodigde voorzieningen wordt ondersteund, dusdanig dat 
massatoerisme wordt voorkomen. 

46. Geen Stadspromotie, omdat dat juist massatoerisme uitlokt. 
47. In recreatiegebied Twiske wordt duurzaam toerisme versterkt en de natuur leidend is. 
 

Natuurbehoud & dierenwelzijn 
De kwaliteit van de natuur als leefomgeving voor mens en dier staat onder druk. We moeten zuinig 
zijn op de natuur en de gezonde bomen die we hebben in onze verstedelijkte omgeving. Dieren 
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moeten de vrijheid hebben om normale, soorteigen, gedrag te vertonen. Dit betekent ook volop 
inzetten op meer biodiversiteit, verstening waar mogelijk verminderen en creatief natuur 
toevoegen, zoals groene daken en gevels of Tiny Forests. 
 
Wat willen we bereiken: 
Dierenwelzijn is normaal 
48. Dierenwelzijnsbeleid moet gaan om het wélzijn van dieren, ook de dieren in de veehouderij etc. 

We gaan in gesprek met de boeren om hun bedrijfsvoering zo diervriendelijk mogelijk te maken. 
49. Onderzoek naar een nieuwe dierenopvang in Purmerend/Beemster. 
50. Natuur- en milieu-educatie aan kinderen en volwassenen wordt uitgebreid. 
Gemeentelijk groenbeleid leidt tot een betere leefomgeving 
51. Kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie zijn richtlijnen 

voor het gemeentelijk groenplan. 
52. Uitbreiding van diervriendelijk en ecologisch groenbeheer. 
53. Tegengaan van verstening. De gemeente sluit aan bij de Operatie Steenbreek. 
Meer ruimte voor natuur 
54. Voorstander van behoud en toevoegen van groen. Er is ruimte voor bomen, en kap is niet 

vanzelfsprekend bij bouwplannen. Behoud of verplaatsing is de inzet. Gezonde bomen en 
gebieden met hoge natuurwaarden blijven behouden; waaronder Beusebos, Purmerbos, 
Groenzone Baanstee-Noord, de min of meer ongerepte fortlocaties en de ringvaarten. 

55. Voor iedere gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant, al dan niet op dezelfde plek. 
56. Lichtvervuiling wordt zo veel mogelijk beperkt met name in en om natuurgebieden en parken. 
57. Onderzoek naar uitbreiding en koppeling van groene verbindingszones. 
58. Vrijwilligerswerk in de natuur ondersteunen.  
We streven naar meer biodiversiteit 
59. Verbetering van diversiteit van het vogelbestand, bijen, vlinders en andere dieren bij aanleg en 

onderhoud van het openbaar groen. 
60. Initiatieven voor stadslandbouw en de ontwikkeling van voedselbossen en coöperatieve 

moestuinen worden gestimuleerd. Stukken openbaar groen worden op verzoek voor beheer in 
bruikleen gegeven aan geïnteresseerde inwoners. 

 

Ruimtelijke inrichting & stadsontwikkeling 
Een goede balans tussen stenen en natuur is van groot belang voor een leefbare gemeente. We 
willen een groene stad waarin kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Er moet 
veel worden gebouwd, maar niet overal. We zijn zuinig op de groene omgeving in onze gemeente 
en zetten in op binnenstedelijke verdichting en compact bouwen. Zo blijft het mooie polderkarakter 
van de Beemster en de Purmer behouden.  
De binnenstad is voor de inwoners een belangrijk plek voor cultuur en ontmoeting. Ook hier hoort 
vernieuwing bij met inachtneming van het historisch karakter. Geen hoogbouw in de binnenstad, 
maar wel meer woningen door het ombouwen van leegkomende winkelpanden. 
 
Wat willen we bereiken: 
Het centrum krijgt de centrumfunctie 
61. De binnenstad is cultureel- en uitgaanscentrum.  
62. De horeca heeft ruimte op de koemarkt om op een duurzame wijze ontspanning en recreatie te 

bieden. 
63. De kleinschalige centrumfunctie van Middenbeemster blijft behouden. 
Meer woningen in de stad 
64. Compact en binnenstedelijk bouwen met behoud en toevoegen van groen dat past bij het 

karakter van de wijk. 
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65. Hoogbouw kan in het centrum van Purmerend, maar niet in de historische binnenstad en in de 
landelijke gebieden. 

66. Woningbouw in het buitengebied is niet vanzelfsprekend, en gaat zeker niet ten koste van de 
schaarse natuurlijke gebieden of de werelderfgoed status. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied 
67. Niet-agrarische bedrijven die in de (nabije) toekomst sterk groeien horen niet thuis in het 

buitengebied en zijn welkom op bedrijventerreinen zoals Baanstee-Noord. 
68. Vrijkomende agrarische gebouwen bieden ruimte aan met name kleinschalige & schone 

bedrijven. Er is plek voor woningbouw, waarbij de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw 
worden gecombineerd bij ombouw van bestaande gebouwen. Er is geen plek voor nieuwe 
gebouwen en het mag de (resterende) agrarische bedrijfsvoering niet belemmeren.  

69. Geen nieuwbouw in de Beemster en de Purmer bovenop de bestaande plannen. 
Open en toegankelijke wijken 
70. Midden- en kleinbedrijf kunnen zich vestigen in woonbuurten. Bestaande winkelcentra moeten 

worden verduurzaamd en de sociale samenhang in wijken versterken. 
71. De openbare ruimte is voor iedereen veilig en toegankelijk en is goed bereikbaar voor mensen 

met een beperking.   
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Sociaal 
De gemeente Purmerend maken we samen. Daar hebben we iedereen bij nodig, niemand 
uitgezonderd. Wie je ook bent, wat je geaardheid of religie is, waar je ook vandaan komt, jouw 
bijdrage is belangrijk. Verschil mag er zijn; diversiteit biedt kansen. 
Om mee te kunnen doen, moet je vrij zijn van zorgen om een dak boven je hoofd, om goede 
gezondheidszorg of eerste levensbehoeften. Je moet je veilig voelen en gewaardeerd. 
Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat ieder de eigen talenten kan ontwikkelen en inzetten. 
Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan een gemeente waar we trots op kunnen zijn. 
Dat is het uitgangspunt van GroenLinks sociaal: iedereen kan naar vermogen een bijdrage leveren. 
 

Wonen 

Voor GroenLinks ligt bij ‘wonen’ focus op sociale huur. De behoefte voor kleine betaalbare 
woningen is groot. Iedereen moet veilig en met plezier kunnen wonen deze gemeente. 
Toegankelijkheid en levensloop-bestendig wonen zijn belangrijk. Tijdelijke huisvesting voor 
urgenten en wooncomplexen waar mensen op leeftijd en mensen met een beperking zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, moeten de aandacht krijgen. 
 
Wat willen we bereiken: 

Sociaal wonen  

72. De vraag naar kleinere betaalbare woningen is bij nieuwbouwprogramma’s leidend. 
73. Bij nieuwbouw minimaal 40 % sociale huurwoningen per project. Verkoop van sociale 

huurwoningen gebeurt onder voorwaarde dat corporaties voor elke verkochte sociale 
huurwoning er minimaal één terugbouwen, binnen afzienbare tijd en in dezelfde prijsklasse als 
de verkochte woning. 

74. Er komt onderzoek naar maatregelen om sociale koopwoningen ook sociale koopwoningen te 
laten blijven. Bijvoorbeeld door grond onder nieuwe goedkope koopwoningen in jaarlijks te 
innen erfpacht uit te geven. 

75. Woonplicht voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen om speculatie en vakantieverhuur 
via platforms als AirBnB tegen te gaan. 

76. Meer controle op goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Inclusief wonen 

77. Bij nieuwbouw rekening houden met levensloopbestendigheid, inclusiviteit, toegankelijkheid en 
duurzaamheid (zie ook bij bouw).  

78. Bestaande woningvoorraad aanpassen aan de veranderende woonbehoefte. Meer bestaande 
woningen en vrijkomende bedrijfsgebouwen worden omgebouwd tot veilige huizen voor 
mensen op leeftijd, en meer en kleinere wooneenheden voor alleenstaanden van alle leeftijden.  

79. Mensen op leeftijd en mensen met een beperking moeten zolang mogelijk thuis kunnen wonen 
als ze dat willen. Wooncomplexen met aanbod van zorg, aandacht voor leefbaarheid en sociale 
betrokkenheid voorzien in die behoefte.  

80. Er is een contingent flex-woningen voor tijdelijke huisvesting voor urgent woningzoekenden. 
81. Voor (kantoor)panden die voor langere tijd leeg staan worden ombouw tot (tijdelijke) 

appartementen en/of flex-woningen en/of noodwoningen gestimuleerd. 
82. Leegstand kan worden beboet met een leegstandsheffing. 
83. Woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd bij het 

ontwikkelen van innovatieve woonconcepten voor specifieke doelgroepen, zoals 
wooncollectieven. Er is ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap.  
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Zorg & welzijn 

Voor GroenLinks staat voorop dat de zorg betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Mensen die 
zorg nodig hebben moeten zorg krijgen en de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om dit te 
bieden. Iedereen moet mee kunnen doen, uitsluiting accepteren we niet en moet worden 
voorkomen. Vereenzaming is vooral onder mensen op leeftijd een groot probleem. We willen 
initiatieven van inwoners om eenzaamheid te voorkomen stimuleren.  
 
Wat willen we bereiken: 

Betaalbare zorg 

84. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Er komt een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage WMO. 

85. Meer samenwerking in plaats van concurrentie tussen zorgaanbieders. Bij inkoop van zorg 
wordt niet geconcurreerd op prijs maar op kwaliteit. 

Bereikbare zorg 

86. Voorkomen is beter dan genezen. Een preventief beleid is gericht op een gezonde levensstijl en 
het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen. 

87. Sociaal-medische centra in de wijken.  
88. De sterke punten in de zorg van Purmerend en Beemster worden gecombineerd. Integrale 

aanpak waarbij bewoners, artsen, wijkverpleegkundigen, sociale werkers, mantelzorgers en 
vrijwilligers structureel samenwerken.  

89. Mensen met complexe multiproblematiek ontvangen de zorg die ze nodig hebben. De Woonplek 
is van harte welkom. 

90. Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn niet acceptabel. Kinderen krijgen direct de hulp die zij nodig 
hebben.  

91. Radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. 
92. Mensen in zware financiële nood (en op een minimum leven) moeten ook aanspraak kunnen 

maken op (financiële) ondersteuning door de gemeente. 

Mensen op leeftijd in de samenleving 

93. Zorg voor mensen op leeftijd is maatwerk en gaat in samenspraak en overleg met de betrokkene 
zelf. 

94. Eenzaamheid past niet in een solidaire samenleving. Meld- en contactpunten zijn makkelijk te 
vinden. Elke wijk krijgt een ‘sociale broedplaats’ of buurtcentrum waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten om ideeën uit te werken en projecten gezamenlijk op te zetten. 

95. Initiatieven van inwoners om eenzaamheid onder mensen op leeftijd tegen te gaan, zijn zeer 
welkom.  

 

Jeugd & onderwijs 
Met zelfvertrouwen kunnen meedoen begint met een goede opleiding. Inwoners mogen rekenen 
op kwaliteitsonderwijs voor ieder kind. Kinderen moeten veilig zijn, thuis en op school. Jongeren 
krijgen ruimte en er wordt naar hun inbreng geluisterd. De gemeente zet zich in om 
opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten. 
 
Wat willen we bereiken: 

Sociaal onderwijs  

96. Kinderen op de basisschool moeten beginnen zonder achterstand door goede voor- en 
vroegschoolse educatie. 

97. Brede scholen worden ondersteund waarbij kinderopvang, sportverenigingen, culturele en 
zorginstellingen samenwerken met scholen. 
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98. De kwaliteit van het onderwijs garandeert dat elk kind op school het onderwijs krijgt dat het 
nodig heeft. 

99. Scholen worden ondersteund bij het aanbieden van schoolmaaltijden en bij de 
ouderondersteuning. 

100. Bestrijding van laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.  

Veilig thuis 

101. Vroegtijdige aanpak van kindermishandeling in huiselijke kring is van groot belang. Dit wordt 
aangepakt door vroegsignalering, intensiveren van het trainingsaanbod voor professionals en 
intensieve samenwerking met politie, de wijkagent en Veilig Thuis.  

102. Extra aandacht voor het tegengaan van seksueel geweld en ondersteuning van kinderen (en 
ouders) die dit hebben meegemaakt. 

Jongerenparticipatie 

103. Participatie en samenspraak met jongeren, is het uitgangspunt.  
104. Invoeren van een jongerenbudget voor jongerenontmoetingsplekken en kansrijke initiatieven 

van jongeren.  

Breed vervolgonderwijs  

105. Het aanbod van beroepsonderwijs moet aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven en een 
betere toegang tot de arbeidsmarkt bieden.  

106. Om een aantrekkelijke stad te blijven voor jongeren, moeten er meer mogelijkheden komen 
voor (hoger) vervolgonderwijs in Purmerend.  

107. In overleg met scholen, bedrijven en ondernemers een zo breed mogelijk aanbod aan 
stageplekken aanbieden, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft  

 

Kunst, cultuur en sport 

Kunst, cultuur en sport verrijken het leven en zijn daarom belangrijk voor iedereen. GroenLinks 
kiest daarbij voor sociale samenhang, de bibliotheek weer terug in de wijken, ondersteuning en 
ruimte voor (amateur)kunstenaars, uitbreiding van expositieruimten en de instelling van een 
cultuurraad. Culturele instellingen werken samen waar mogelijk.  
 
Wat willen we bereiken: 

Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor sociale samenhang 

108. Sporten is gezond en brengt mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en 
mogelijkheden samen. Sportverenigingen worden ondersteund zodat kinderen, gezinnen met 
een kleine beurs en mensen met een beperking ook toegang hebben tot sport. Zwemles is 
onderdeel van het basisonderwijs. 

109. Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van cultuur, 
onderwijs en welzijnswerk. Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot een volwaardige 
bibliotheek en daarom ook weer bibliotheken en/of andere sociale voorzieningen in de wijken. 

110. De muziekschool heeft een plek in kunst- & cultuureducatie. 
111. Cultuuronderwijs wordt versterkt binnen en buiten school. 
112. Onderwijs kan een  belangrijke rol spelen in het in contact brengen van kinderen met 

kunstuitingen. We moeten er daarom naar streven om  Cultuureducatie een duidelijke plaats te 
geven op de scholen en in de gemeentelijke begroting.  

113. Ondersteuning van cultuurparticipatie, amateurkunst en muziekverenigingen. 
114. Behoud van de bestaande voorzieningen met daarbij aandacht voor bijvoorbeeld het Reuring 

Festival, Onder de Linden, P3 en de Muziekschool. 
115. De gemeente benut net lokaal en regionaal potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners 

om Purmerend bruisender en levendiger te maken. En de gemeente brengt het brede kunst- en 
cultuuraanbod in Purmerend onder de aandacht van de bewoners. 
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116. Het beleid voor subsidies voor kunst, cultuur en sport herijken, waarbij van belang is dat de 
organisaties die subsidie ontvangen bijdragen aan kunst & cultuur, creatieve educatie, 
gezondheid en sociale samenhang. 

117. We gaan de komende periode niet bezuinigen op instellingen voor kunst en cultuur. En de 
bezuinigingen op culturele instellingen in Beemster worden gerepareerd. 

118. Bij de subsidieverlening wordt aandacht gevraagd voor de omgang met diversiteit, inclusiviteit 
en duurzaamheid. 

Kunst en cultuur krijgen de ruimte 

119. Expositiemogelijkheden worden aangeboden in openbare gebouwen, zoals nu op het stadhuis 
gebeurt. 

120. In samenspraak met inwoners meer kunst in de openbare ruimte. 
121. Een cultuurraad helpt het cultuurbeleid vorm te geven en kan het gemeentebestuur gevraagd 

en ongevraagd advies geven. 
 

Een inclusieve samenleving 

Gelijkwaardigheid zit in het DNA van GroenLinks. Wij zijn overtuigd van het recht van mensen om 
zelf te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. En met wie. In vrijheid – zonder achterstelling, 
onderdrukking, geweld of vooroordelen.  
Wij maken de samenleving. Wij allemaal, met onze eigen mogelijkheden en beperkingen, ideeën 
en achtergronden. In diversiteit schuilt onze kracht en dat we anders zijn maakt ons zo prachtig.  
We zijn allemaal gelijkwaardig. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar keer op keer blijkt dat 
we dat moeten bevechten. Dat we nog altijd moeten strijden tegen discriminatie, racisme, 
homofobie en seksisme. Tegen ongelijke kansen. Tegen onrechtvaardigheid. Tegen meten met 
twee maten. Daartegen strijden we samen. Om een samenleving te creëren waarin 
gelijkwaardigheid centraal staat. Want onze gemeente is van ons allemaal. 
 
Wat willen we bereiken: 

Een inclusieve gemeente 

122. Er is een aparte portefeuille voor het diversiteits-, emancipatie-, en discriminatiebeleid. 
Gelijkwaardigheid is integraal onderdeel van het beleid, waarbij focus ligt op meedoen.  

123. De gemeente geeft het goede voorbeeld; haar personeelsbestand en de door haar gefinancierde 
en gesubsidieerde organisaties moet een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. 

124. Inwoners worden op een neutrale manier aangesproken en benaderd. 
125. Institutionele discriminatie bestaat, daarom is het nodig dat de meldingsstructuur voor 

discriminatie gericht wordt op bewustwording en mediation. De oorzaak ligt niet bij degene die 
discriminatie ervaart, maar bij degenen die discriminatie bewust of onbewust in stand houden. 
Daar moet verandering komen. 

126. Er is een klankbordgroep discriminatiezaken, waarin belangenorganisaties en 
ervaringsdeskundigen de gemeente informeren en adviseren. Meer informatie verstrekken waar 
discriminatie op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, beperking of 
op welke grond dan ook wordt ervaren. Zo kan er sneller worden ingegrepen waar nodig.  

Een solidaire samenleving 

127. Een solidaire samenleving is een veilige samenleving voor iedereen.  
128. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte extra aandacht voor veiligheid van doelgroepen voor 

wie veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is (o.a. vrouwen en LHBTIQ). 
129. Organisaties en inwoners worden ondersteund bij initiatieven tegen racisme en discriminatie en 

bij een actieve, open en solidaire samenleving. De roze agenda wordt voortgezet en uitgebreid 
door voorlichting op scholen.  
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130. Openbare feesten en herdenkingen in onze gemeente zijn inclusief en voor iedereen 
toegankelijk, waaronder een sinterklaasfeest zonder zwarte piet. 

Vluchtelingen zijn welkom 

131. Vluchtelingen worden bij voorkeur opgevangen in kleinschalige voorzieningen en we vergroten 
het draagvlak hiervoor. 

132. Bij het toewijzen van een verblijfsvergunning krijgt de statushouder zo snel mogelijk 
woonruimte en integratiebegeleiding. 

133. Een ruimhartigere opvang via de VNG voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Heldere 
uitspraken voor de opvang van kindervluchtelingen, zoals in 2020 al is gedaan door de 
gemeenteraad van Beemster in de motie ‘500 kinderen’.  

 

Werk & inkomen 

Bij Werk & Inkomen heeft de gemeente een grote rol om iedereen de kans te geven mee te kunnen 
doen. GroenLinks staat pal achter het leerwerkbedrijf Werkom en zijn doelstellingen. In een 
welvarend land hoort armoede niet thuis. Wij willen daarom een doelmatig en rechtvaardig 
armoedebeleid en schulddienstverlening. Zorgmijding wegens financiële omstandigheden moet 
voorkomen worden. 
 
Wat willen we bereiken: 

Sociale participatie 

134. De participatiewet wordt vriendelijk uitgevoerd en is niet gericht op fraude, maar op stimuleren 
van inwoners om te participeren in de samenleving.  

135. Het werk bij Werkom wordt meer afgestemd op de talenten van mensen. Werk is werk en dient 
als dusdanig beloond te worden. 

136. Niet streng voor mensen met een uitkering, maar maatwerk bieden en vriendelijk 
communiceren en aanmoedigen. 

137. In samenwerking met het UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties komt er één loket waar 
iedereen terecht kan met vragen over werk, loopbaan, scholing en begeleiding naar werk en het 
ontwikkelingsbudget. Dit staat los van een eventuele uitkering, zodat iedereen onafhankelijk 
wordt behandeld. Werkgevers kunnen ook terecht bij het loket voor advies, bijvoorbeeld over 
het begeleiden van mensen met een beperking. 

Armoede hoort niet thuis in onze samenleving 

138. Armoedebestrijding en schulddienstverlening waaronder het schuldhulploket worden 
voortgezet en verbeterd en meer gebruik van de Nationale Schuldhulp Route. 

139. Minimaregelingen zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners die deze nodig hebben. Deze 
regelingen dienen een integrale visie te ondersteunen over aan wie en op welke manier er 
ondersteuning verleend wordt. Waar nodig worden deze regelingen verbeterd. Doelstelling is 
dat iedereen toegang heeft tot zorg, bijles op school, kunst, cultuur en sport. 

140. Aanwezigheid van een gemeentelijke (of regionale) kredietbank, waarbij we bij voorkeur 
aansluiten bij een al bestaande kredietbank zoals die in Amsterdam.  

141. De energietransitie kost geld en raakt iedereen. Er is aandacht en hulp voor de mensen die 
moeite hebben de energietransitie te betalen (energiearmoede).  

142. Kinderen die in armoede opgroeien worden zodanig ondersteund dat voorkomen wordt dat ze 
later zelf in armoede leven. 

  



Krachten bundelen voor een sociaal, groen en duurzaam Purmerend  
Verkiezingsprogramma GroenLinks Purmerend Beemster 2022-2026 

 

  

Pagina 15 van 17 
 

Democratisch en open bestuur 
GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat iedereen zich gehoord, veilig en 
thuis voelt. De aanstaande fusie is in dat opzicht een extra uitdaging. Door op duurzame en 
verantwoorde wijze te investeren in de organisatie, vernieuwing te zoeken in participatie zorgen 
we ervoor dat de gemeente er voor iedereen zal zijn. GroenLinks wil de fusie verder verstevigen in- 
én buiten de gemeentelijke organisatie door gebiedsportefeuilles in te stellen. Verder moet de 
betrokkenheid van inwoners en bedrijven worden versterkt.  
  

Organisatie 

De fusie van Purmerend en Beemster maakt het extra belangrijk dat de gemeente goed begrijpt 
wat er leeft in de gemeenschap. Met de fusie per 1/1/2022 is het samengaan van Beemster en 
Purmerend nog niet klaar. Het is daarom belangrijk om meer te investeren in goede 
informatieverstrekking en betere dienstverlening. De gemeente staat dichtbij haar inwoners en 
bedrijven en weet wat hen bezighoudt.  
 
Wat willen we bereiken: 

College en raad in hun kracht 

143. De sturende rol van de raad wordt versterkt door verbetering van informatieverstrekking aan de 
raad. 

144. Wijkwethouderschap, zoals deze nu in Purmerend bestaat, wordt voortgezet, waarbij de 
Beemster als wijk bij één van de wethouders in de portefeuille komt. 

Inwoners en bedrijf worden goed geholpen 

145. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verder moet verbeteren en voor iedereen 
toegankelijk is. 

146. De toekomst van de landbouw is duurzaam, lokaal, gezond en diervriendelijk. Kennis & 
competenties t.a.v. dienstverlening voor agrarische ondernemers wordt vergroot en er is 
ondersteuning bij de transitie van reguliere naar natuur-inclusieve landbouw. 

147. De communicatie met inwoners is in makkelijk te begrijpen Nederlands. Belangrijke informatie 
wordt in meer talen gegeven. 

148. Menselijk contact blijft mogelijk en mag nooit volledig vervangen worden door callcenters en 
websites. 

Samenwerken met de omgeving 

149. Samen met omliggende gemeenten, behoud en versterken van het landelijk groene karakter in 
en in de omgeving van Purmerend. 

150. Meer actieve deelname aan de Metropool Regio Amsterdam en andere cruciale 
samenwerkingsverbanden. Het accent ligt hierbij op duurzame en sociaal maatschappelijke 
onderwerpen.  

De gemeente geeft het goede voorbeeld 

151. Het wagenpark schakelt om naar elektrisch rijden of gebruik van duurzame brandstoffen. 
152. Bij inkoop van materialen, voertuigen en beheer van de openbare ruimte, wordt steeds voldaan 

aan de eisen van duurzaamheid. Zo is de elektriciteit groen, waar mogelijk van Nederlandse 
bodem. Bedrijfskleding is duurzaam geproduceerd en liefst lokaal gemaakt. De catering is 
vegetarisch, biologisch en lokaal. De inkoop is in 2030 volledig circulair.  

153. Het personeel maakt zoveel mogelijk gebruik van schoon vervoer. 
154. Bij uitbesteding van taken is kwaliteit leidend. Duurzaamheid, diversiteit en een goede omgang 

met personeel worden nadrukkelijk meegenomen in de beslissing. 
155. In 2025 is de eigen organisatie klimaatneutraal. Alle gemeentepanden hebben groene daken, 

waar mogelijk met zonnepanelen. 
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156. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie en/of racisme worden uitgesloten van 
opdrachten. 

 

Participatie & inwoners 
Voor GroenLinks is essentieel dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Ze gaat in gesprek 
voordat een plan is gemaakt. Dat is meer dan deelnemen, de gemeente steunt ook plannen die 
inwoners hebben. De gemeenten is er immers voor hen, en niet omgekeerd. Daarbij gebruikt de 
gemeente alle media die er zijn om mensen te bereiken en lokt nieuwe manieren van participatie 
uit. 
 
Wat willen we bereiken: 

Gemeentebeleid is inwonerbeleid 

157. Inwoners worden vanaf het begin betrokken bij belangrijke besluiten en er zijn verschillende 
manieren van inspraak waaronder internetconsultatie, panels, stadsgesprekken etc. 

158. Er start een experiment met een inwonersberaad waarbij ongeveer 1000 inwoners via loting 
uitgenodigd worden om strategische vragen voor de langere termijn te beantwoorden.  

Inwoners doen het zelf 

159. Er is ruimte voor initiatieven van inwoners, professionals en organisaties die de stad eerlijker, 
mooier en schoner maken. 

160. Inwoners krijgen het recht krijgen om een alternatieve aanpak voor te stellen voor het 
realiseren van publieke doelen in hun omgeving. De uitvoering ervan kan dan worden 
overgenomen door een collectief van inwoners en wordt gefinancierd door de gemeente (right 
to challenge). 

Bij participatie staat de menselijke maat centraal 

161. Inspraak en participatie van bestaande structuren in de wijk zoals wijkgebouw, wijk-kernteams, 
wijkagent, wijkkrant, wijkmanager en de wijkwethouder, worden beter benut. 

162. De aanspreekbaarheid en zichtbaarheid van BOA’s wordt vergroot. 
163. Initiatieven voor brede ontmoetingsplaatsen worden in elke wijk gefaciliteerd. 
 

Openbare orde & veiligheid 

De gemeente is voor iedereen een veilige plek om te wonen, winkelen, werken en ontspannen. 
Criminaliteit hoort daar niet thuis. Net zomin als asociaal gedrag. 
 
Wat willen we bereiken: 

Aandacht voor criminaliteit 

164. Inwoners voelen zich veilig en worden opgeroepen om asociaal gedrag te melden. 
165. De wijkagent speelt een belangrijke rol in preventie, signalering en sociale veiligheid. In 

samenwerking met de politie wordt geïnvesteerd in opvoedingsondersteuning, onderwijs, 
jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg. 

166. Georganiseerde criminaliteit, zeker als het gaat om drugscriminaliteit, mensenhandel en 
gedwongen prostitutie, wordt hard aangepakt. Samen met Politie, Openbaar Ministerie, 
belastingdienst, woningbouwcorporaties wordt gewerkt aan een effectieve en een langjarige 
aanpak. 

Er komt een vuurwerkverbod 

167. Het in bezit hebben en afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren wordt verboden. 
168. Onder regie van professionals is vuurwerk wel mogelijk. Liever zien we een alternatief voor 

vuurwerk, zoals bijvoorbeeld een lasershow.  
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Financiën 

GroenLinks is ambitieus en tegelijkertijd realistisch. We vinden het belangrijk dat de gemeente 
haar financiën op orde heeft. We investeren in duurzaamheid, cultuur en sociaal beleid. De sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. Bij bezuinigingen beschermen we de zorg, de sociale 
zekerheid en de cultuursector.  
 
Wat willen we bereiken: 

Uitgaven en inkomsten in evenwicht 

169. De OZB stijgt jaarlijks met de inflatiecorrectie. De opbrengst van de toeristenbelasting komt in 
de algemene middelen en wordt niet geoormerkt. 

170. Alle leges, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. Bij grotere projecten 
worden alle kosten verhaald op de initiatiefnemer. 

171. De hondenbelasting komt ten goede van voorzieningen voor honden, zoals uitren-plekken. 
Hondenbezit buiten de bebouwde kom en het bezit van hulphonden worden uitgezonderd voor 
deze belasting. 

172. Het subsidieplafond wordt jaarlijks met de inflatiecorrectie verhoogd. Verstrekte subsidies 
worden beoordeeld op hun doelmatige inzet en bureaucratie rond verantwoording wordt 
geminimaliseerd. 

173. De kosten voor inhuur van externen wordt teruggedrongen door meer mensen in vaste dienst 
aan te nemen. 

174. Er wordt geïnvesteerd in verdere digitalisering. 
175. We besparen op uitgaven ten behoeve van autoverkeer en Stadspromotie. 

Duurzaam investeren is het uitgangspunt 

176. Financiële partners van de gemeente worden aangesproken op hun bedrijfsvoering en deze 
dient duurzaam te zijn. Er wordt afscheid genomen van partners die duurzaamheid niet in de 
praktijk brengen.  

177. We willen experimenteren met burgerbegrotingen. Op wijkniveau wordt zeggenschap over een 
deel van het budget overgedragen aan representatieve groepen, waardoor lokale betrokkenheid 
en draagvlak voor gekozen bestedingsdoelen worden vergroot. 

178. Wij zijn voorstander van een (iets) grotere investering, bijvoorbeeld bij aanleg van parken en 
wegen, als dat op termijn leidt tot lagere beheerkosten. 

 

Colofon 
Na drie intensieve consultatierondes met de leden definitief vastgesteld via online stemmen 
(ALV 28 oktober 2020). 
Auteurs: Marône Welbergen en Dirk Jan van ’t Veer 
Redactie: Barry Mahoney en Inge Bečka 
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