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Zij aan zij is de titel van ons verkiezingsprogramma en de basis van hoe wij naar de samenleving 
kijken. Vanaf 1 januari 2022 staan we zij aan zij als inwoners van een nieuwe gemeente. Door 
de samenvoeging van Purmerend en Beemster ontstaat er een gemeente met veel kwaliteit en 
kansen. Een gemeente waarin stad en platteland elkaar versterken. De rust en nuchterheid van 
de Beemster als evenwicht voor de drukke stad met al zijn bedrijven, winkels en horeca. Het rijke 
werelderfgoed als groene culturele aanvulling op de monumentale historische panden in de 
binnenstad. Een gemeente met kansen voor een duurzame voedselindustrie, boerenbedrijven 
met oog voor het milieu, nieuwe vormen van onderwijs en een toonaangevende IT-sector. Het 
nieuwe Purmerend is een gemeente waar we trots op kunnen zijn. 

Het afgelopen anderhalve jaar heeft corona veel van de samenleving gevraagd. 
De maatregelen troffen gezinnen met kinderen die thuisonderwijs kregen en ouders 
die thuiswerken en het begeleiden van de kinderen moesten combineren. Voor 
veel ondernemers, culturele instellingen en de sport betekende het dat ze hun 
deuren gedeeltelijk of helemaal moesten sluiten. Van de mensen werkzaam in 
de zorg is het uiterste gevraagd. In ons sociale leven hebben we 
gemerkt hoe we elkaar kunnen missen als dichtbij elkaar zijn niet kan 
vanwege de beperkende maatregelen. Iedereen heeft behoefte aan 
gewoon contact, ondersteuning, hulp en gezelschap. Alleen in 
gezamenlijkheid vinden wij betekenis, alleen met elkaar vinden wij zin 
in het leven. Dat betekent in de praktijk van alledag: samenwerken, 
zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar. De komende jaren 
zullen we gezamenlijk aan het herstel moeten werken. Zij aan zij. 

Het bijbouwen van een aanzienlijk aantal betaalbare woningen 
moet starters en gezinnen weer de mogelijkheid geven een 
plek te vinden binnen onze nieuwe gemeente. Maar er is 
meer nodig. Een fijne plaats om te wonen vraagt om een 
omgeving waar geleefd kan worden. Leefbaarheid die 
ontstaat door woningen te combineren met een groene 
buitenruimte, met plekken die uitnodigen om elkaar te ont-
moeten. Bij leefbaarheid horen ook theaters, evenementen 
en een poppodium. Een gezond verenigingsleven, net als 
een bruisend stadshart met gezellige horeca. De afgelopen 
jaren heeft het CDA hier volop in geïnvesteerd.  Dat willen we 
blijven doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daarmee 
het fundament van onze samenleving verstevigen.  
Daarmee zetten we in op een samenleving waarin we naar 
elkaar omzien en waarin iedereen meetelt. Niet óf jij óf ik, 
maar wij. Zij aan zij.

In dit programma lichten we onze ideeën toe aan de hand 
van aan aantal aansprekende thema’s. Dit programma is 
geen handboek met oplossingen voor alle problemen. Het 
is wel een document met onze ambities voor de komende 
periode. Ik nodig u uit om samen met ons te bouwen aan 
de nieuwe gemeente Purmerend. 

Eveline Tijmstra 

voorwoord
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Het CDA is een brede volkspartij die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog voor 
elkaar hebben en bijdragen aan elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap uit zich op verschillende 
manieren. Denk bijvoorbeeld aan een dorp of stad, of een wijk daarvan waar mensen zich 
verbonden voelen. Maar ook bij een vereniging of binnen een familie is er het gevoel van 
samen. Al die gemeenschappen hebben hun eigen waarden en specifieke kenmerken. Het 
CDA streeft er naar om binnen de gemeente recht te doen aan de verschillende belangen 
van mensen en hun gemeenschappen. Het juiste evenwicht te vinden tussen die belangen is 
naar onze mening waardevoller dan het rechtlijnig streven naar ‘rechtse’ (liberaal) of ‘linkse’ 
(socialistisch) standpunten.
Het CDA streeft naar verbinding. Voor elkaar, met elkaar. Wij stellen het gemeenschappelijk 
belang voorop. Daarbij zoeken we naar overeenkomsten en het juiste evenwicht tussen ver-
schillende belangen. Uiteindelijk nemen we een democratisch besluit, rekening houdend met 
mogelijk ongunstige gevolgen voor een minderheid.  
De inspiratiebron voor het CDA vormt het joods-christelijke traditie waaruit onze Nederlandse 
samenleving is voortgekomen. De waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de daaruit voort-
vloeiende normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. Veel CDA’ers 
vinden hun inspiratiebron in hun geloof en in de Bijbelse verhalen. Steeds meer CDA’ers 
vinden juist hun inspiratie in de uitwerking van de normen en waarden in onze hedendaagse 
maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook. 

1. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buur-
ten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal 
een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties 
het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrou-
wen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens 
regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen 
geregeld moeten worden. De gemeente stelt zich dienstbaar op. 

2. Solidariteit
Het CDA zet in op de betrokkenheid van burgers om de onderlinge verbondenheid te verster-
ken. Betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor ons-
zelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van 
sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het individu 
mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid en 
solidariteit tussen mensen belangrijk.

3. Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming 
van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons 
allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. 

4. Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen 
tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)
ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons 
eigen belang en onze eigen tijd hier op aarde, ook op financieel gebied. Beheren en beheer-
sen zijn met het oog op de toekomst niet voldoende. Om een betere samenleving achter te 
laten is visie, creativiteit en innovatie nodig. 

Het CDA en de vier pijlers
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Purmerend is een gemeente waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Geen enkel 
mens is gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Samenleven betekent dat we er 
met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, 
inkomen of mogelijke beperkingen. Samenleven betekent ook dat we naar elkaar omzien. 
Een samenleving die een hecht netwerk vormt, met de inzet van familie, buren, vrienden en 
kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Waarin mensen die het nodig 
hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Leidend hierbij is niet waar 
iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft. 

1 samen leven

Samen leven begint thuis. Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen verschil  
of je alleen woont, met zijn tweeën of met meer; in een traditioneel gezin, een 
samengevoegd gezin, als alleenstaande ouder of in een regenbooggezin. Daar waar 
mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen, ben je geborgen en 
beschermd.
 
Het CDA wil dat Purmerend een regenboogstad blijft waarbij er aandacht is voor het 
verbeteren van de veiligheid, sociale acceptatie en weerbaarheid van lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen, transgenders (LHBT’ers) en verder iedereen die zich niet thuis voelt in een 
van deze hokjes.

Wij willen dat iedereen mee kan doen. We helpen die mensen voor wie meedoen niet 
altijd vanzelfsprekend is. Dit geldt bijvoorbeeld voor statushouders, mindervaliden of 
mensen met psychische problemen, die vaak tussen wal en schip vallen.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Al jaren zet het CDA zich in om 
iets te doen tegen eenzaamheid. Vroeg signaleren, laagdrempelige hulp en 
voldoende plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zijn belangrijke voorwaarden. 
Maar de overheid kan dit niet alleen oplossen. Het vraagt iets van ons allemaal. Alleen 
samen kunnen we eenzaamheid doorbreken en mensen het gevoel geven ertoe te doen.

Op wijkniveau en dorpsniveau moeten voldoende voorzieningen en recreatieve 
mogelijkheden zijn waar de jeugd terecht kan om op een positieve manier hun energie 
kwijt te kunnen. Jongerenwerkers organiseren voor, door en met jongeren zelf activiteiten. 
We zorgen ook voor een goed aanbod voor tieners. 

Dienstverlening en informatievoorziening aan burgers vindt steeds meer digitaal plaats. 
Niet iedereen kan echter meekomen met de snelheid waarin de digitalisering plaatsvindt. 
Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente voor iedereen bereikbaar is. Het loket en 
het menselijke contact op het gemeentehuis moet daarom blijven. Mensen moeten een 
afspraak kunnen maken op het stadhuis. 

Ook voor de gemeentelijke financiën geldt de menselijke maat. De gemeente staat in 
dienst van de gemeenschap en zo moet er ook met geld worden omgegaan. 
Het verhogen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) doen we uitsluitend met de 
inflatiecorrectie.

“We helpen de samenleving vooruit
als we kijken naar wat ons verbindt”
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De jaarlijkse uitreiking van het “Lokaal Compliment” houden we in stand. Het winnende 
vrijwilligersinitiatief krijgt een cheque van € 1.000,- en andere genomineerden € 250,- als 
blijk van waardering. 

Soms doet vrijwilligerswerk niet onder voor het werk van de professional. Bijvoorbeeld bij 
vrijwilligers die zorgen voor iemand in de laatste fase van het leven. Of vrijwilligers die een 
maatje zijn van mensen met een psychiatrische aandoening. Deze speciale vrijwilligers 
kunnen niet zonder scholing en training. Het CDA wil dat de gemeente hierin investeert.  

Het CDA vindt het belangrijk dat je al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig iets te 
doen voor de samenleving. Daarom stimuleren we jongeren om vrijwilligerswerk te doen, 
bijvoorbeeld via school.

Vrijwilligers - Sportverenigingen, scholen, kerkelijke, culturele en maatschappelijke 
organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Mensen die zich inzetten voor een ander zijn 
onmisbaar voor de samenleving. Wie vrijwilligerswerk doet komt in contact met andere 
mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit had 
ontmoet. Daardoor ontstaan sociale netwerken die van belang zijn voor een sterke 
samenleving. Het is een taak voor de gemeente om dit te ondersteunen en te waarderen. 
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Onderwijs – In een wereld die razendsnel verandert en steeds meer draait om kennis en 
informatie leren we elke dag bij. Kennis, vakmanschap en vaardigheden zijn de basis om 
mee te kunnen doen in de samenleving en je eigen talenten volop te benutten. De gemeente 
stimuleert diversiteit in onderwijsaanbod, zorgt voor goede onderwijshuisvesting en draagt bij 
aan veiligheid op en rond de scholen. Een school moet een plek zijn waar je je thuis voelt.

Meer kennis over natuur, milieu en landschap vergroot de betrokkenheid en maakt je 
bewust van de omgeving. Daarom wil het CDA het basisonderwijs ondersteunen bij 
lessen gericht op Natuur- en Milieueducatie. 

Kunst en cultuur is iets dat we alle kinderen mee willen geven. Het zorgt ervoor dat 
kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. 
Op school bereiken we alle kinderen. Daarom willen we cultuureducatie in het onderwijs 
verder uitbreiden.  

Er zijn nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit zet mensen 
onterecht op achterstand en kan leiden tot een tweedeling in de samenleving. We blijven 
ons inspannen om iets te doen tegen laaggeletterdheid.

De gemeente ondersteunt om voldoende stageplaatsen voor (MBO-)leerlingen te 
realiseren en geeft hierin zelf ook het goede voorbeeld door binnen de gemeente 
stageplekken aan te bieden.

De gemeente stelt in haar beleid de leerling met zijn of haar talenten centraal zodat 
iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat scholen hierin faciliteren. 

Het CDA wil HBO-onderwijs voor specifieke vakgebieden, waarin Purmerend sterk is, 
naar Purmerend halen. 

Het CDA vindt dat bestaande opleidingen beter moeten aansluiten op de regionale markt 
en daar is een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven voor nodig. Voor de sectoren 
waar de gemeente sterk in is willen we kijken naar een nieuwe manier van opleiden, naar 
onderwijsconcepten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Een mooi 
voorbeeld is de IT-sector, waarin de H20 Esports Campus jongeren met gaming of e-sport 
enthousiast maakt voor een opleiding of baan in deze sector. De combinatie van gaming, 
onderwijs en bedrijfsleven maakt dit uniek.

“een verschillende kijk kan de mooiste 
gesprekken opleveren. Als we maar 
bereid zijn om naar elkaar te luisteren”
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Cultuur en Erfgoed – Door samenvoeging van de gemeenten Beemster en Purmerend 
ontstaat een nog rijkere culturele sector. Met grote en kleine culturele voorzieningen, vele 
amateurverenigingen, het historische stadscentrum, werelderfgoed, onze culturele 
gebruiken en kenmerkende feesten. De culturele en creatieve sector is onmisbaar. Een 
sector die het leven kleur geeft en mooier maakt, mensen verbindt en verrast, en die aan 
veel mensen werkgelegenheid biedt. Dit moeten we behouden en versterken. Investeren in 
cultuur en erfgoed is investeren in een sterke samenleving. 

De impact van corona op de culturele sector is groot. Het CDA wil dat alle culturele 
instellingen en amateurverenigingen met hulp van de overheid heelhuids door de crisis 
komen en daarbij de innovatie die is ontstaan tijdens de coronacrisis vasthouden voor de 
toekomst. 

De evenementen die er nu zijn, zoals bijvoorbeeld de Beemster-feestweek en Reuring, 
willen we behouden. Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van stad en platteland. 
Met de vele vrijwilligers die zich ieder jaar inzetten om dit mogelijk te maken, zijn deze 
evenementen ook echt van de samenleving zelf. Het zorgt voor ontmoeting, biedt een 
podium voor verenigingen en culturele instellingen en zorgt ervoor dat mensen op een 
eenvoudige manier kennismaken met cultuur. 

De geschiedenis van Beemster en Purmerend kent een lange verbintenis en vertelt het 
verhaal van de stad en de polder en leert ons waar we vandaan komen. De gemeente 
heeft een blijvende verantwoordelijkheid om de historische waarden te bewaren voor de 
generaties na ons. Niet alleen in de vorm van stenen, maar zeker ook op het gebied van 
geschiedenis. De historische verenigingen en de stichting veteranen vervullen hierin een 
belangrijke rol.

De kerk in de Westbeemster toont de geschiedenis van de dorpskern en vormt een 
belangrijke en markante plek in de Beemster. Het CDA wil planologisch meewerken aan 
herbestemming van de kerk, zodat het gebouw behouden blijft voor volgende generaties. 

Ruim 200 jaar geleden werd het Noord-Hollands Kanaal gegraven, met in Purmerend 
een sluis om het hoogteverschil te overbruggen. De sluis en de daarbij behorende 
sluiswachterswoningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bieden een 
historische aanblik. Deze sluiswachterswoningen willen we bij de ontwikkeling van het 
laatste gedeelte van Kop West behouden.

Sinds 1999 staat droogmakerij De Beemster op de UNESCO lijst van werelderfgoederen. 
Dit is een bijzondere titel en daar zijn we trots op. Daarom is het CDA voor het behouden 
van deze status.
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Sport – Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, zorgt voor 
ontspanning, ontmoeting en heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde. Voor het 
CDA is niet het leveren van de beste prestatie het belangrijkst, maar plezier in het spel, de 
juiste mentaliteit en iets doen voor anderen. Op deze manier leren mensen belangrijke 
vaardigheden als samenwerken, doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag. Sport 
draagt daarmee bij aan een belangrijke basis voor onze samenleving. Dat vraagt om een 
divers en betaalbaar aanbod, waarbij sporten voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen 
met een beperking. Behalve bij verenigingen en commerciële aanbieders zoals sportscholen, 
ziet het CDA ook kansen voor sporten in de openbare ruimte. 

De coronacrisis heeft veel impact gehad op de sportverenigingen. We zorgen ervoor dat 
er geen verenigingen omvallen door de coronacrisis. 

Voor de jeugd bestaat er een jeugd-sportpas, hiermee kunnen kinderen voordelig 
kennismaken met verschillende sporten. Het CDA vindt dit een mooi en laagdrempelig 
initiatief en ziet graag dat er ook een sportpas ontwikkeld wordt voor senioren. 

Vrijwilligers zijn de motor van veel verenigingen. Helaas zien we binnen veel verenigingen 
het aantal afnemen. Dat vraagt om actie. Belangrijk is het vrijwilligersklimaat en beleid 
binnen sportverenigingen te helpen verbeteren. 

Naast sporten in verenigingsverband zijn er ook veel mensen die buiten aan sport doen. 
Dat willen we stimuleren met een buitenruimte die hiertoe uitnodigt, bijvoorbeeld met het 
uitzetten van hardlooproutes, goede wandelpaden en sportvoorzieningen in de parken. 

Afgelopen jaren is de digitale wereld steeds verder gegroeid. Eén van de onderdelen is de 
opkomst van e-sport. Met H20 heeft Purmerend het grootste e-sport en gaming centrum 
van Europa. Dit biedt kansen waar wij als CDA in geloven. De opzet van spelend leren, 
bewegen en de verbinding met het bedrijfsleven willen wij dan ook verder versterken.

Het CDA wil sportclubs de mogelijkheid geven hun sponsoruitingen vanaf de sportvelden 
naar de omgeving te richten, zodat ze meer mogelijkheden hebben om inkomsten te 
verkrijgen. 

Wij willen de samenwerking stimuleren en inzetten op multifunctioneel gebruik van 
accommodaties. Sportaccommodaties maar ook de onderwijsaccommodaties worden 
zodoende optimaal geëxploiteerd. In dit kader is ook het verder ontwikkelen van ‘open 
sportparken’ een belangrijke ontwikkeling. 

“Mee kunnen doen” is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA daarom houden wij het 
‘Jeugdfonds Sport & Cultuur’ en de ‘MeerDoen-regeling’ in stand. Met deze behulp van 
deze regelingen kunnen mensen die minder te besteden hebben toch deelnemen aan 
sport. 

De Sportraad behartigt als onafhankelijk orgaan de belangen van alle sportverenigingen 
en vormt samen met Spurd een belangrijke gesprekspartner van de gemeente.  
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In heel het land is op dit moment sprake van een groot woningtekort. Gemeenten zijn hard 
bezig met het bijbouwen van woningen. Dat is nodig en ook zichtbaar in Beemster en in 
Purmerend. Een stad of dorpskern heeft echter meer nodig dan alleen woningen. Een fijne 
plaats om te wonen vraagt om leefbaarheid. Die ontstaat doordat er plekken zijn waar 
mensen sociale activiteiten kunnen ontplooien. Denk hierbij een aan aantrekkelijke en 
groene parken, maar ook aan theaters of evenementen. Hierin wil het CDA investeren. 

2 leefbaar wonen

Het CDA staat voor ontmoetingsplaatsen voor en door bewoners. In alle wijken en 
dorpskernen is er energie en bereidheid om hier iets voor te doen. Initiatieven van 
inwoners gericht op ontmoeten en verbinden faciliteren en ondersteunen we. 

Buitenlucht is gezond voor iedereen. Het CDA zet in op een openbare ruimte die uitnodigt 
om te bewegen en te ontmoeten, en ziet hier specifiek kansen in onze parken. 

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in grote mate hoe de stad of dorpskern 
beleefd wordt. Afgelopen periode is fors geïnvesteerd in het groenonderhoud, deze koers 
zetten we voort.  

Straten en wegen worden op dit moment onderhouden op niveau C, oftewel matig. Dit is 
merkbaar te zien in de stad, veel inwoners hebben hier klachten over. Komende periode 
willen we dit verbeteren naar niveau B. 

Inwoners en bedrijven moeten actief mee kunnen denken over wat zij willen met het 
openbare groen in hun straat, maar ook de mogelijkheid hebben om actief mee te doen. 
Bijvoorbeeld door een plantsoen of ander groen te adopteren.

Samenleven betekent dat je samen problemen oplost. Inzet van buurtbemiddeling is hier 
een mooi voorbeeld van. Wanneer buren er niet samen uitkomen helpt buurtbemiddeling 
daarbij. Het CDA wil blijven investeren in buurtbemiddeling. 

De Bonte Klaver vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor de Noordbeemster, een plek 
voor verenigingen en de dorpsraad. De afgelopen jaren zijn er veel plannen gepasseerd, 
maar is niets tot uitvoer gekomen. Het CDA wil dat deze periode een besluit genomen 
wordt voor de definitieve invulling.  Het behoud van een gemeenschapsruimte en het 
toevoegen van speelvoorzieningen voor alle leeftijden in de buitenruimte moeten hier 
onderdeel van uitmaken. We geven een impuls aan het opkappen van de Bonte Klaver 
zodat het een fijne plek blijft tot herontwikkeling van het gebied.

Het Purmerbos vormt een belangrijk natuur- en recreatiegebied. Dit is belangrijk voor de 
leefbaarheid. Bij de ontwikkeling van de PurmerZuid-Zuid, dat voor een deel aansluit op 
het Purmerbos, bekijken we op welke wijze we dit verder kunnen versterken. Hierbij 
denken wij bijvoorbeeld aan een (bos)verbinding langs de tochtsloot tussen de twee 
huidige stukken bos.

Het CDA wil dat er een ‘groenfonds’ worden opgericht, zodat geld wordt gespaard voor de 
vervanging van groen in bijvoorbeeld parken en plantsoenen, wanneer het eind van hun 
levensduur bereikt is. Dit fonds moet onder andere worden gevuld met de opbrengst van 
de verkoop van ‘snippergroen’.
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Wonen – De afgelopen jaren zijn er zowel in Purmerend als in de Beemster veel woningen 
gebouwd. Ook zitten er verschillende projecten in de planning. Toch is er een groot tekort 
aan met name betaalbare woningen. Het gevolg is dat vraagprijzen worden overboden en 
de koopprijzen steeds verder stijgen. Tegelijkertijd blijven de wachtlijsten voor een sociale 
huurwoning onverminderd lang. Juist starters en jonge gezinnen vallen daarmee tussen de 
wal en het schip. Een grote groep mensen met een middeninkomen wordt bovendien dubbel 
geraakt omdat ze te veel verdient voor een sociale huurwoning, maar niet voldoende om een 
hypotheek te kunnen afsluiten voor een koophuis. Hierdoor zijn zij aangewezen op huur-
woningen in de vrije sector met hoge huren en kleine oppervlaktes. Het CDA zet zich in om 
dat te veranderen.

Wij zetten in op het bouwen van meer woningen, met als grote locaties Purmerend Zuid-
Zuid, het golfterrein in de Purmer, de Zuidoostbeemster-2, het Wagenweggebied en het 
Waterlandkwartier. Hierbij wegen wij constant het belang van woningen tegenover 
leefbaarheid en natuur. 

In deze huidige krapte is het zonde om bij leegstaande panden en onbenoemde locaties 
kansen te laten liggen. Het CDA vindt dat kleinschalige woningbouw binnen deze 
inbreiplekken daarom mogelijk moet zijn. Belangrijk daarbij is dat het past bij de 
omgeving. Binnen de dorpskernen van Beemster moet het agrarische en groene karakter 
uitgangspunt blijven.

Hoogbouw gebruiken we daar waar het past, zoals bij de ‘toegangspoorten’ naar de stad, 
langs het spoor en langs de oost-westroute, vanaf het Leeghwaterpark richting P3. 
Het CDA ziet in de Beemster geen ruimte voor hoogbouw. 

Het CDA houdt vast aan de verdeling 30-30-40 oftewel bij elk project 30% sociale huur, 
30% bereikbare koop of middenhuur en 40% vrije keuze. 

Het CDA steunt het omvormen van bedrijfs- en kantoorpanden naar woningen. 

Het CDA wil een vast gedeelte van de nieuwe woningen labelen voor jongeren en 
starters, zodat zij weer een plaats kunnen innemen in de woningmarkt. 

Het CDA vindt het belangrijk dat de binnenstad levendig blijft. Dat betekent dat we 
leegkomende winkelpanden in het kernwinkelgebied voor detailhandel bestemd houden 
en wonen boven winkels stimuleren. Wij zien daarbij wel kansen om winkels uit de 
buitenring te enthousiasmeren om te verhuizen naar het centrum. Zodat we daar de 
winkels concentreren en een aantrekkelijk winkelgebied houden terwijl er tegelijkertijd 
aan de buitenring ruimte ontstaat voor woningen.

Om het middensegment betaalbaar te houden wil het CDA experimenteren met woon-
vormen waarbij gemeente, markt en huurder gezamenlijk participeren. Het idee hierachter 
is een gezond maar gemaximeerd rendement voor de markt en betaalbare woningen voor 
de maatschappij. 

Wij zetten in op koopgarant-woningen om starters een betere kans te geven. Kopers 
krijgen daarbij een tijdelijke korting op de woning waardoor de aankoop haalbaar wordt. 
De korting wordt bij verkoop terugbetaald en de winst wordt gedeeld. Dit geld kan daarna 
opnieuw worden ingezet voor koopgarant woningen.
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Er zijn veel ouderen waarbij de eengezinswoning te groot is en die graag zouden 
verhuizen naar een kleinere (senioren)woning. Deze woningen zijn er echter 
onvoldoende. In Purmerend, nabij zorgvoorzieningen, en in de Zuidoostbeemster en de 
Middenbeemster ziet het CDA ruimte om deze woningen toe te voegen. Dit zorgt ook voor 
doorstroming, waardoor jonge gezinnen kunnen intrekken bij de vrijgekomen eengezins-
woningen.Het CDA wil op de plek van het oude gemeentehuis in Middenbeemster 
ouderenhuisvesting realiseren. Juist voor deze doelgroep is het wonen dichtbij 
voorzieningen belangrijk. Het kan een mix zijn van woningen, gelabeld voor ouderen, 
maar ook voor nieuwe woonvormen waarbij gelijkgestemden bij elkaar wonen of 
combinaties van wonen en zorg.  

Ouderen die willen verhuizen naar een kleinere woning ervaren hierbij veel drempels, 
zoals de verhuizing, of een te hoge huur voor een kleiner huis. Het CDA wil deze 
drempels wegnemen om zo doorstroming te stimuleren.

“Een leefbare stad vraagt om meer 
dan alleen huizen, daar maken wij
het verschil”
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Mobiliteit – De toename van het aantal woningen, verduurzaming en nieuwe vormen van 
mobiliteit zorgen ervoor dat er de komende jaren veel te doen is op het gebied van 
mobiliteit. Een goede infrastructuur is van belang voor onze gemeente, zodat iedereen veilig 
naar school, werk of de winkel kan. Dat vraagt niet alleen om een veilige en duurzame 
infrastructuur waarbij we rekening houden met de leefbaarheid. Ook bereikbaarheid en 
parkeren zijn belangrijke pijlers van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. 

Het CDA zet in op een fijnmazig OV-netwerk, een intercitystop naar Amsterdam bij station 
Purmerend en betere verbondenheid tussen de wijken. De buurtbus vormt een belangrijke 
schakel voor het landelijke gebied.

Het CDA wil blijven investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk inclusief de daarbij 
behorende voorzieningen als fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De elektrische fiets zorgt ervoor dat het steeds eenvoudiger is om grotere afstanden per 
fiets af te leggen, waarmee de fiets een goed en reëel alternatief is voor de auto en het 
OV binnen de regio. Daarom wil het CDA investeren in (inter)regionale ‘snelfietspaden’, 
die goed aansluiten op ons eigen fijnmazige fietsnetwerk. 

Het CDA streeft naar een autoluwe maar goed bereikbare binnenstad. Hierdoor ontstaat 
er meer ruimte voor leefbaarheid. We zetten in op het weren en omleiden van doorgaand 
verkeer, goede en voldoende parkeermogelijkheden aan de randen van het centrum en 
een goede bereikbaarheid met het OV en de fiets.

Het CDA wil op twee locaties in- en rond de binnenstad parkeercapaciteit toevoegen: bij 
de ontwikkeling van de Schapenmarkt (voorheen ’t Lammetje) en in het Wagenweg-
gebied. Daarbij kijken wij naar de mogelijkheden om het parkeren in garages te faciliteren 
(naast parkeren op straat), in combinatie met voldoende laad- en losmogelijkheden voor 
het MKB. 

Waar het in het centrum mogelijk is met lage parkeernormen te werken en om bewoners 
van nieuwbouwwoningen geen vergunning te verlenen gelooft het CDA hier niet in voor 
de dorpen en wijken. Hier geldt dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn, we willen 
niet werken met een lagere parkeernorm. De landelijke richtlijnen volgens de CROW-
parkeernorm zijn daarbij leidend. 

Elektrisch rijden en rijden op waterstof spelen een belangrijke rol bij het realiseren van 
duurzame mobiliteit en schone lucht in de stad. Dit vraagt om een goede laadinfra-
structuur, maar ook om een balans tussen parkeerplaatsen met laadpaal en gewoon 
parkeren. Het CDA wil een helder plan dat waaruit blijkt hoe de gemeente deze 
verduurzaming faciliteert. Onder andere moet in dat plan aandacht zijn voor snellaad-
stations en een waterstoftankstation.

Verkeersveiligheid vraagt om voorlichting en educatie. Kinderen moeten in de praktijk 
leren gevaarlijke situaties herkennen en voorkomen. Bijvoorbeeld met een fietsexamen of 
een praktijkles over de dode hoek van een vrachtwagen. 

De inrichting van de weg speelt een belangrijke rol bij verkeersveiligheid. Het CDA wil 
voor elke wijk en dorp een verkeersplan dat inzicht geeft in mogelijke gevaarlijke 
verkeerssituaties, met daarbij een aanzet om deze gevaarlijke situaties te verbeteren.
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Preventie is ongelofelijk belangrijk. Het CDA ziet veel kansen in goede voorlichting vanuit 
de praktijk, bijvoorbeeld voorlichting door ex-inbrekers of het inzetten van teams op de 
markt die zakkenrollers naspelen om zo mensen op hun onoplettende gedrag te 
attenderen. 

Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Zij moeten niet alleen ingezet 
worden in het centrum, maar ook in de woonwijken en dorpskernen. Ditzelfde geldt voor 
de wijkagenten. Wij vinden het belangrijk dat handhavers en wijkagenten bekend zijn bij 
de inwoners en zichtbaar aanwezig in wijk en dorpskern. Gemeentelijke handhavers en 
wijkagenten werken goed samen en versterken elkaar. 

Een veilige samenleving gaat verder dan alleen het inzetten van handhaving en politie, 
ook de samenleving zelf heeft hier een grote rol. Goede voorbeelden zijn wat ons betreft 
Burgernet, het Ogen-en-Oren project en de Whatsapp groepen voor buurtpreventie. 
Het CDA wil dit soort initiatieven stimuleren. 

Bij vandalisme herstelt de gemeente zo snel mogelijk vernielingen in de openbare ruimte. 
Het CDA vindt het belangrijk dat er altijd aangifte wordt gedaan en wil waar dat kan de 
schade verhalen op de daders.

Ondermijning, oftewel de indringing van de criminele wereld in onze leefomgeving, is 
een indringend vraagstuk dat iedereen aangaat. Het gebruik van legale structuren voor 
criminele activiteiten ondermijnen onze democratische en maatschappelijke structuren. 
Het CDA wil actief werk maken van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. 
Daarvoor is samenwerking tussen politie, justitie en gemeentelijke handhavers (BOA’s) 
van groot belang. 

Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is samen-
werking tussen zorg, onderwijs en veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak van en de hulp 
aan verwarde personen is het van belang dat het werk van de politie, de gemeente en de 
zorgverleners op elkaar is afgestemd. Het CDA wil de samenwerking verder versterken. 

Veiligheid – Veiligheid is een zaak van iedereen. Het CDA wil de veiligheidsproblemen in 
de gemeente samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organi-
saties, bedrijven, burgers) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. Voor een 
echte veilige samenleving is meer nodig dan alleen handhaving. Voor het terugdringen van 
(jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is samenwerking tussen zorg, onderwijs en 
veiligheid essentieel. 
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In een sterke samenleving is er betrokkenheid tussen arm en rijk, jong en oud. Wij moeten 
het samen zien te doen. Ieder mens is belangrijk en waardevol voor de samenleving. 
Daarom zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen, ook als het even tegenzit. 
Juist dan zorgen we voor elkaar. 

3 zorg voor elkaar

In Purmerend is er een goed minimabeleid en dit willen we graag zo houden. Wij vinden 
het daarbij belangrijk dat wij de menselijke maat hanteren en handelen vanuit vertrouwen 
en barmhartigheid.

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk en voorzien in een behoefte. Voor mensen 
is het een tijdelijk steuntje in de rug. De gemeente ondersteunt de voedselbank door het 
verstrekken van subsidie, dit moet zo blijven.

Het CDA vindt het een goede zaak dat de gemeente ondersteuning biedt bij schulden. 
Tegelijkertijd zijn er ook vanuit de samenleving goede initiatieven zoals bijvoorbeeld 
SchuldHulpMaatje of Thuisadministratie van Humanitas. We moeten blijven investeren 
in deze vormen van hulp. 

Kinderen die in armoede opgroeien krijgen te maken met uitsluiting en schaamte, omdat 
ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op schoolreisje of een feestje 
moeten afzeggen omdat ze geen cadeautje kunnen betalen. Het CDA zet zich ervoor in 
om dit tegen te gaan. De sociale wijkteams, scholen en huisartsen hebben een belang-
rijke rol bij het signaleren hiervan, de gemeente zorgt voor passende ondersteuning zodat 
kinderen mee blijven doen en zich verder kunnen ontwikkelen.  

Participatiebedrijf Werkom is een leerwerkbedrijf voor een brede doelgroep, waaronder 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en herintreders. Wat het CDA betreft blijven 
we toewerken naar een leerwerkbedrijf dat bestaat uit diverse onderdelen op verschil-
lende vakgebieden. Daarbij zien we drie sporen. Ten eerste, zoveel mogelijk mensen 
laten doorgroeien naar regulier werk. Ten tweede, mensen een passende opleidingsplek 
geven. Ten derde beschutte werkplekken voor de mensen die dat nodig hebben. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de opleidingsplekken zoveel mogelijk worden 
geïntegreerd bij ondernemingen in de regio, in samenwerking met regionale beroeps-
opleidingen. Ook de gemeente is een bedrijf waar goed kan worden opgeleid.

Een groep waarvoor momenteel de zorg niet toereikend is, zijn daklozen met 
meervoudige problematiek, zoals bijvoorbeeld verslaafden met psychische problemen. 
Hiervoor wil het CDA een voorziening realiseren, zodat deze groep de passende zorg 
krijgt en overlast in de stad voorkomen wordt. 

“Samenleven betekent 
dat we naar elkaar omzien”
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Jeugdzorg – Bij de zorg voor jeugdigen moet de belangrijkste inzet zijn gericht op vroeg-
tijdige signalering van belemmeringen in de ontwikkeling. Door in een vroeg stadium de 
juiste ondersteuning te bieden kunnen grote problemen worden voorkomen. Op het moment 
dat er hulp nodig is vindt het CDA het belangrijk dat er samenhangende hulp geboden wordt. 
Gezin, jeugdhulpverlening, onderwijs, welzijnswerk en vrijetijdsbesteding, op alle leef-
domeinen moet worden gewerkt aan hetzelfde doel. Hierbij staat de ondersteuningsbehoefte 
van het gezin centraal.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de peuteropvang zijn goed in staat om vroeg 
te signaleren en spelen hier een belangrijke rol in.

Belangrijk bij het inzetten van ondersteuning is dat niet de taken en verantwoordelijk-
heden worden overgenomen van het gezin, maar dat het gezin zodanig wordt 
ondersteund dat men weer vertrouwen krijgt en van daaruit zelf werkt aan het oplossen 
van de problemen. 

Het CDA wil dat de gemeente zorginstellingen ondersteunt bij de werving van nieuwe 
pleegouders.  Behalve een financiële bijdrage is het vooral van belang dat pleegouders 
het vertrouwen hebben er niet alleen voor staan. Het bieden van de pleegzorg is een 
verantwoordelijkheid van de samenleving en pleeggezinnen zijn daarbij onmisbaar. 

Belangrijke normen en waarden worden behalve in het gezin ook op school aangeleerd. 
Daarnaast is school ook de plek waar belemmeringen in de ontwikkelingen vroegtijdig 
worden gesignaleerd. Behalve een vindplaats, zou school een werkplaats moeten zijn 
voor jeugdhulpverlening. Dat vraagt om intensivering van de samenwerking tussen 
onderwijs en instellingen voor jeugdhulpverlening. De gemeente moet daar als opdracht-
gever op sturen. 

Schoolmaatschappelijk werk en de praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisartsen, 
vormen belangrijke schakels in het vroegtijdig signaleren en het bieden van laag-
drempelige hulp. Dat moeten we niet alleen koesteren, dat moeten we versterken. 

Ook in het speciaal (basis)onderwijs is de beschikbaarheid van jeugdhulpverlening een 
voorwaarde voor een goede begeleiding. Het CDA is er voorstander van dat in het 
onderwijs jeugdhulpverlening in de vorm van personen aanwezig is om hulp te bieden aan 
kinderen en gezinnen. Alleen op die manier kan er werkelijk worden gewerkt aan één plan 
voor één gezin.

Het CDA wil organisaties zoals Buurtgezinnen ondersteunen. Buurtgezinnen organiseert 
een vorm van vrijwillige opvoedondersteuning die door steungezinnen wordt gegeven aan 
overbelaste vraaggezinnen uit de buurt. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat kinderen 
veilig en gezond op kunnen groeien in hun eigen gezin.

“We zorgen ervoor dat ieder kind mee 
kan komen, ook als het even tegenzit. 
Juist dan zorgen we voor elkaar”
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Ouderen – De overheid stimuleert langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid, door te 
investeren in levensloopbestendige woningen. Langer thuis wonen is alleen mogelijk als 
voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en verpleging aan huis goed geregeld zijn. Voor 
het CDA is het hierbij van belang dat essentiële waarden als aandacht en warmte voor de 
oudere voorop komen te staan. Het systeem mag nooit ten koste gaan van de mens. 

We zorgen ervoor dat thuiszorgmedewerkers op één plek hun signalen kwijt kunnen 
wanneer er bij cliënten iets mis dreigt te gaan of wanneer zij zich zorgen maken over hen. 
Hierdoor kan er sneller en meer preventief worden gehandeld. 

Dagbesteding zorgt ervoor dat je mee kan blijven doen in de samenleving. Ook kan het 
een rol spelen bij het ontlasten van de mantelzorger. Iedereen die in aanmerking komt 
voor dagbesteding moet er aan deel kunnen nemen. Het CDA wil daarom geen eigen 
bijdrage hanteren voor dagbesteding.  

Dementie neemt volgens de prognose de komende jaren fors toe. Voorlichting en vroeg-
tijdige signalering zijn belangrijk, maar ook een goed aanbod van dagbesteding. Dit geeft 
kwaliteit aan het leven en zorgt ervoor dat de mantelzorger(s) de intensieve zorg als 
mensen nog thuis wonen, kunnen volhouden. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente.  

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente staat naast de mantel-
zorgers en faciliteert ze om de zorg vol te kunnen houden. Advies over ondersteuning en 
mogelijkheden van respijtzorg zijn hierin belangrijk. Het CDA wil dat de gemeente hierin 
de regie houdt. Het CDA wil dat de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers 
(het mantelzorgcompliment) blijft bestaan.

Tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis zit er gat waar nauwelijks 
voorzieningen voor zijn. Het CDA vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van 
woonvormen voor ouderen: hofjes, kleinschalige appartementencomplexen en nieuwe 
vormen van verpleeg- en verzorgingshuizen.
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Energie die je niet gebruikt is het meest duurzaam. Het CDA zet daarom vol in op isolatie 
van woningen en energiebesparing en ziet hier een actieve, stimulerende en adviserende 
rol voor de gemeente. 

Het CDA onderschrijft het belang om ons gasverbruik terug te dringen en over te stappen 
op andere vormen van verwarming. Uitgangspunten voor het CDA bij deze transitie zijn 
dat de verandering zoveel mogelijk kostenneutraal is voor onze inwoners en dat zij de 
vrijheid hebben om zelf te kiezen voor een alternatief voor gas. 

Purmerend heeft met Stadsverwarming een goed alternatief in handen voor gas. Het 
CDA wil dat de stadsverwarming onderzoekt hoe en op welke duurzamere bronnen de 
stadsverwarming kan overstappen, om zo ook op langere termijn een bijdrage te kunnen 
leveren aan het duurzaam leveren van warmte. Het CDA ziet hierbij biomassa als een 
overgangsbrandstof.

De gemeente geeft het goede voorbeeld, dat betekent gemeentelijke voertuigen op 
elektra of waterstof, duurzame energieopwekking voor goed geïsoleerde gemeentelijke 
gebouwen, en waar mogelijk de nul op de energiemeter. Voor nieuwe gebouwen stellen 
we standaard een materialenpaspoort op zodat hergebruik vereenvoudigd wordt.

Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken 
in plaats van opmaken. Dat betekent dat we stappen zetten om circulair in te kopen en wij 
bij aanbestedingen gebruik maken van de milieukostenindicator als gunningscriterium.

Bewustwording staat aan de basis van een duurzamere samenleving. Daarom wil het 
CDA de schooltuinen behouden en een actieve samenwerking tussen o.a. scholen, 
boeren, imkers en het IVN om zo kennis over natuur, milieu en onze voedselproductie te 
vergroten.

Het CDA is voorstander van ecologisch groenbeheer met oog voor biodiversiteit.

Afval kan waardevolle grondstof zijn mits je het goed scheidt. Het CDA streeft daarom 
naar een scheidingspercentage van 75% (nu 57%) en maximaal 100 kg restafval per jaar 
per inwoner (nu 220 kg). Om dit te bereiken zetten wij in op bewustwording, maken we 
het makkelijk om afval gescheiden aan te bieden, kijken wij naar omgekeerd inzamelen 
waarbij het restafval (en niet het plastic) wordt weggebracht en onderzoeken wij hoe we 
het goed scheiden financieel kunnen belonen.

4 duurzame economie

Rentmeesterschap of wellicht nog mooier de volhoudbaarheid van onze samenleving, zijn 
kernwaarden die passen bij het CDA. Hoe houden we de wereld draaiend op een manier die 
volhoudbaar is? Een wereld waar we gezond ouder kunnen worden, waar voldoende veilig 
voedsel is voor iedereen, waarin grondstoffen niet uitgeput worden en waarin de natuur, als 
belangrijke basis voor ons leven, ruimte heeft. In de afgelopen maanden is de wereld 
vanwege de corona-crisis spectaculair veranderd. Zorg voor het klimaat en de biodiversiteit 
lijken naar achteren geschoven. Toch is het juist nu belangrijk om oog te houden voor 
duurzaamheid met aandacht voor mens, natuur, en economie. Maar vooral ook met aan-
dacht voor de volhoudbaarheid. Wij streven daarbij naar een balans tussen mens, milieu, 
natuur en economie zodat wij de wereld beter achterlaten voor onze (klein)kinderen. Dit lukt 
alleen als we dit samen doen: de overheid, het bedrijfsleven en alle inwoners.
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In de polder liggen kansen om de agrarische daken meer te benutten voor de opwek-
king van zonne-energie. Datzelfde geldt voor kleine windmolens (met een ashoogte van 
grofweg 15 m) op het achtererf die een boerenbedrijf kunnen voorzien van de benodigde 
elektriciteit. Het CDA wil deze duurzame vormen van energieopwekking mogelijk maken.

Alle nieuwe bouwplannen en grote reconstructies worden klimaatadaptief opgepakt en 
ingericht. Zo wil het CDA investeren in het voorkomen van wateroverlast of hittestress 
door het aanleggen van waterbergingsmogelijkheden en het aanplanten van groen.

“Bewustwording staat aan de basis 
van een duurzame samenleving”
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Economie – We willen een vitale en levendige gemeente zijn. Dat betekent voor onze 
gemeente dat we vooral in willen zetten op meer werkgelegenheid: meer banen binnen onze 
gemeentegrenzen. Sterke sectoren binnen de gemeente zijn de agrarische sector, IT, bouw 
en de zorg. De kansen die deze sectoren bieden dragen we actief uit om nieuwe bedrijven 
aan te trekken. Voor economische groei zijn naamsbekendheid, goede infrastructuur, een 
faciliterende overheid en een sterk MKB nodig. 

Een stad van bijna 100.000 inwoners vraagt om een levendige binnenstad met een 
combinatie van het grootwinkelbedrijf, kleine zelfstandige winkels, horeca en cultuur. Bij 
het verder versterken van ons centrum moet ingezet worden op de diversiteit en de 
verblijfsfunctie.   

In het kernwinkelgebied van de historische binnenstad willen we geen woningen toestaan 
op de begane grond. Om een levendige en aantrekkelijke binnenstad te houden is het van 
belang dat de begane grond een economische functie behoudt. Als CDA willen wij 
bedrijven aan de randen van het centrum stimuleren om te verhuizen naar het kerngebied 
om dit zo verder te versterken.

Als Marktstad Purmerend hebben markten een belangrijke plaats in onze samenleving. 
Niet alleen voor de boodschappen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Naast de huidige 
weekmarkten ziet het CDA kansen in het toevoegen van streekmarkten, waarbij we 
uitdrukkelijk kijken naar producten uit de Beemster.

Meer werkgelegenheid creëren we door verdere realisatie van bedrijfsterrein Baanstee 
Noord en bij de ontwikkeling van het stationsgebied. 

De winkelcentra in de wijken en in Middenbeemster zijn ook sociale ontmoetingsplaatsen 
en hebben daardoor een functie die het belang van uitsluitend bedrijvigheid overstijgt. 
Momenteel zijn een aantal winkelcentra verouderd (Leeuwerikplein, Zwanenbloem, 
Makado). Het CDA wil samen met de eigenaren onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor herontwikkeling. 

De bedrijfsterreinen moeten aantrekkelijk en veilig zijn. De transformatie van bedrijfs-
terrein de Koog naar een gecombineerd gebied van wonen en werken mag de 
bedrijfsvoering van de huidige bedrijven niet hinderen. 

Het CDA is er voorstander van om bij gemeentelijke aanbestedingen bij voorkeur lokale 
bedrijven te betrekken. 
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Agrarische sector – De agrarische sector is belangrijk en kenmerkend voor onze 
gemeente. Agrariërs zijn dagelijks met passie bezig met het produceren van ons hoogwaar-
dige voedsel. Daarbij hebben de boeren een zorgfunctie voor de omgeving. De grond in de 
Beemster is rijk, maar kwetsbaar. Je moet er dus heel zuinig mee omgaan. En dat doen de 
agrariërs in de Beemster. Van oudsher is de Beemster de voedselkamer van Amsterdam. 
Agrariërs zorgen al meer dan 400 jaar goed voor de grond. Het CDA is dan ook trots op onze 
agrarische familiebedrijven die passen op ons buitengebied. Toch hebben de agrariërs ook 
te maken met veel regels en staan ze altijd voor uitdagingen. Ze zijn steeds weer bezig met 
nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te 
telen. Het CDA wil dit stimuleren en de agrariërs hierin helpen. Zo kunnen we samen werken 
aan de voedselproductie van de toekomst. 

De Beemster is een UNESCO Werelderfgoed. Dat is mooi, maar soms schuurt het ook 
met de bedrijfsvoering van de agrariërs. Daarom moet voor hen vooraf duidelijk zijn wat 
wel en niet kan, en willen wij dat de gemeente meedenkt over de plannen. Zo weten 
agrariërs waar ze aan toe zijn. 

Door de fusie komen stad en platteland samen. Het is belangrijk dat de gemeente 
aandacht en zorg heeft voor het agrarisch gebied en haar behoeften. Daarom wil het CDA 
de accountmanager agrariërs behouden en een wethouders-portefeuille specifiek voor de 
agrarische sector toevoegen, zodat de gemeente voldoende kennis in huis heeft en dat 
de agrariërs een duidelijk aanspreekpunt hebben.  

Onze gemeente is gezegend met vitale agrarische bedrijven waar bij velen een grote 
wens bestaat om hun kinderen een toekomst te geven op het bedrijf. Uitbreiding van het 
bedrijf biedt de mogelijkheid om de nieuwe generatie agrariër die klaar staat een plek te 
geven in het bedrijf en om tot een gesloten keten te komen, eventueel met verbreding van 
de agrarische functie. Hoe mooi is het als een bedrijf van generatie op generatie over kan 
gaan. Dat willen we faciliteren. 

Ondanks dat veel bedrijven op een volgende generatie over gaan, zien we een 
ontwikkeling dat het aantal agrarische bedrijven de komende jaren zal verminderen. 
Hierdoor komen nieuwe mensen in de boerderijen wonen zonder agrarisch bedrijf. Als 
CDA willen we deze verandering mogelijk maken onder de voorwaarde dat de agrariërs 
niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. 

Agrariërs zijn zich heel bewust van duurzaamheid, natuur en milieu. Een aantal van hen 
is bijvoorbeeld al bezig met kringlooplandbouw. Dat vinden wij een mooie vorm van een 
volhoudbare agrarische sector. Dit soort mooie voorbeelden dragen wij actief uit binnen 
de gemeente zodat men van elkaar kan leren. 

“Het CDA is trots op onze agrarische 
bedrijven die zorgen voor ons buitengebied, 
samen met hen bouwen wij aan een 
volhoudbare agrarische sector”
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Toerisme – Met de fusie tussen Purmerend en Beemster ontstaat er een geweldige kans 
tot promotie van een aantrekkelijk bezoek aan zowel stad als platteland door de combinatie 
van het Werelderfgoed Beemster, de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, de markt in 
de stad, het grote horecaplein De Koemarkt en het aantrekkelijke winkelgebied in het 
historisch centrum. Het CDA wil een hoogwaardige toeristische infrastructuur waar rust, 
ruimte, cultuur en historie tot hun recht komen, zonder daarbij overlast in de kernen te 
veroorzaken. De VVV, Visit Beemster en Bureau Toerisme Laag Holland zijn belangrijke 
partners om dit te realiseren. 

Het werelderfgoed ‘Droogmakerij de Beemster’ met zijn bijzondere verkaveling en 
vergezichten vormt, samen met de kwaliteiten van de stad, een aantrekkelijke 
(inter)nationaal toeristische trekpleister. Vanuit economisch en toeristische oogpunt is 
het belangrijk optimaal van deze aantrekkingskracht gebruik te maken.

Bureau Toerisme Laag Holland kan als overkoepelend orgaan samenwerking 
stimuleren tussen het bedrijfsleven, de horeca en de diverse partijen die nu al actief zijn 
(Visit Beemster, VVV’s, musea, Gilde Gidsen, etc.). Samenwerking is de sleutel om de 
bezoeker meer tijd door te laten brengen in de regio zodat de middenstand hier ook profijt 
van heeft. Daarom willen wij een regionale visie op recreatie en toerisme.  

Culturele activiteiten en evenementen en met name de bekendheid hiervan is nodig om 
meer bezoekers te trekken en te verbinden aan de gemeente. Mooie voorbeelden hiervan 
vinden wij Reuring, de openstelling van de forten of de harddraverij.

De nieuwe gemeente biedt kansen om de mooie Beemsterproducten te vermarkten in 
Marktstad Purmerend. Daarom willen we inzetten op de organisatie van diverse soorten 
markten zoals bv. een streekproductenmarkt, braderieën en thema-markten. 
Deze voorzien niet alleen in een behoefte voor bewoners, maar trekken ook bezoekers 
van buiten de gemeente.  

Onze gemeente en de regio bieden vele mogelijkheden om op de fiets te verkennen en te 
beleven. Toevoegen van fietsverhuurmogelijkheden, ook in het weekend, maken dat deze 
kansen beter benut kunnen worden. Hier willen wij op inzetten.

Hoewel de watersport in het gebied Laag Holland goed is ontwikkeld is er altijd ruimte 
voor verbetering en/of uitbreiding. De aanwezigheid van bijvoorbeeld de elektrische 
bootjes van Green Joy is goed van start gegaan en wordt hopelijk uitgebreid. 

Het CDA is voorstander voor de realisatie van een hotel in de Kom A7, waarbij de rest van 
het gebied ingericht wordt als natuur-/recreatiegebied en als wandelbos. Realisatie 
hiervan zorgt voor uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden, toevoeging van werk-
gelegenheid en een toegankelijke plek om te genieten van het groen. 

Naast de komst van een groot hotel zien wij kansen voor kleine boetiek-hotels, 
bijvoorbeeld in het stadshart van Purmerend om zo de verbinding te maken tussen een 
dagje winkelen, bezoek aan de horeca of cultuur met overnachting. 

Verhuur van private woningen aan toeristen middels Air B&B zorgt voor kansen, maar 
mag niet leiden tot overlast. Als dit ontstaat is het CDA voorstander van regulering. Wij 
denken hierbij aan een verplichte registratie zodat sturing mogelijk is.
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