Ruimte aan de samenleving
Verkiezingsprogramma 2018-2022
CDA Purmerend

Inhoud

4 Uitgangspunten van het CDA
5 Leefbaarheid in onze stad
6 Economie
8 Kunst, cultuur en historie
10 Jeugd en gezin
11 Vrijwilligers
12 Sport
14 Verkeer en vervoer
15 Werk en inkomen
16 Ouderen
18 Zorg voor elkaar
20 Wonen
22 Duurzaamheid
24 Onderwijs
25 Veiligheid
26 Bestuur en politiek

2

Voorwoord
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen
leven. In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via
familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken
voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie, dienstbaar aan
de samenleving en niet andersom. De overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te
geven en mogelijk te maken.
We zijn trots op zaken die we de afgelopen periode hebben te weten realiseren:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op initiatief van het CDA is in de wijk Wheermolen een pilot gestart om eenzaamheid te bestrijden.
Met de ervaringen die worden opgedaan wordt de komende jaren de aanpak tegen eenzaamheid
verder vormgegeven.
Problemen ten aanzien van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) voor ouderen en gehandicapten
zijn aangekaart, waardoor de gemeente nog meer stuurt op het nakomen van aanrijtijden en klantvriendelijkheid van de vervoerder.
Op initiatief van het CDA is er extra geld gekomen voor het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik
onder de jeugd van 16 tot 18 jaar.
Het Wmo Loket blijft advies en ondersteuning geven aan mensen die hulp nodig hebben bij het zelf
regelen van zorg, ook op het moment dat zij niet in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening.
Omvorming van de Sociale werkvoorziening Baanstede naar een breed Participatiebedrijf waarbij
mensen vaardigheden kunnen opdoen om later aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever en
waarbij plek is voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben.
Uitbreiding van de plasticcontainers in de wijken.
Behoud van het historisch karakter van het pand Bellevue (Tramplein 9) als beeldbepalend gebouw op
het Tramplein in het centrum.
Pilot ter bestrijding van voor overlastzorgende honingdauw op bomen in woonwijken.
Peuterspeelzalen toegankelijk houden voor alle gezinnen, door iets te doen aan de wachtlijsten en de
eigen bijdrage.
Behoud van de culturele UITdagen waar inwoners op een laagdrempelige manier in aanraking komen
met kunst en cultuur.
Opknappen van het voetbalveld aan de Mercuriusweg.
Een eerste stap in het verbeteren van het onderhoud openbare ruimte door hiervoor extra geld vrij te
maken in de begroting.
Een investering van 1 miljoen voor de verbetering van fietspaden.
De algemene reserve is op peil, mede dankzij het CDA.
Afschaffen van de eigen bijdrage voor de dagbesteding.
Verlaging van de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening.

In de komende jaren willen wij samen met anderen werken aan een gemeente waar het goed toeven is.
In dit programma lichten we onze ideeën toe aan de hand van een 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. Een kader voor onze CDA vertegenwoordigers waarop ze zich baseren bij
belangrijke beslissingen over de gemeente.
Wij willen werken aan een ambitieuze gemeente waar we trots op kunnen zijn.
Het CDA nodigt u graag uit om, samen met ons, aan deze gemeente te bouwen!

Eveline Tijmstra
Lijsttrekker

Jan Schuuring
Voorzitter bestuur
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Uitgangspunten van het CDA
Kenmerk van het CDA
Het CDA is een brede volkspartij, voor wie de gemeenschap centraal staat. Een samenleving waarbij mensen oog
voor elkaar hebben en op die wijze bijdragen aan elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap uit zich op allerlei gebieden,
vormen en groottes. Denk bijvoorbeeld aan: de stad Purmerend, een wijk daarvan of een vereniging, maar ook
kleiner in de vorm van een gezin. Al die gemeenschappen hebben hun eigen waarden en specifieke belangen. Het
CDA streeft er naar om het juiste evenwicht te vinden tussen die belangen. Het vinden van de balans is naar onze
mening minder eenvoudig dan het rechtlijnig streven naar ‘rechtse’ (liberaal) of ‘linkse’ (socialistisch) standpunten.
Het CDA streeft juist niet naar polarisatie door het uitvergroten van verschillen, maar zoekt naar overeenkomsten
en opvattingen die zoveel mogelijk ruimte geven voor al deze belangen. Hierbij moet niet alleen geluisterd worden naar de hardste schreeuwers, maar staat steeds het gemeenschappelijke belang voorop zonder daarbij de blik
te verliezen op een minderheid voor wie zo’n besluit ongunstig kan zijn.

Inspiratiebron
De inspiratiebron vormt de joods-christelijke oorsprong waaruit onze Nederlandse samenleving is voortgekomen.
De waarden daarvan, die zichtbaar worden in de daaruit voortvloeiende normen, proberen we te vertalen naar
onze samenleving van vandaag. Veel CDA-ers vinden daarbij hun inspiratiebron in hun geloof, zoals verwoord in
de Bijbelse verhalen, waarin ook onze joods-christelijke oorsprong zijn wortels vindt. Maar steeds meer CDA-ers
vinden juist hun inspiratie in de uitwerking van die oorsprong in onze hedendaagse maatschappij, los van welke
geloofsovertuiging dan ook. Uitgaande van die gedachten handelt het CDA op basis van de volgende vier pijlers:
1. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 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 vertrouwen 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.
2. Solidariteit
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.
Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, 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. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.
Het CDA vindt onderlinge verbondenheid 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. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk 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, ook op financieel gebied. Beheren
en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.
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Leefbaarheid in onze stad
De openbare ruimte in onze stad speelt een belangrijke rol in ons leven. We brengen er onze vrije
tijd door, doen er de dagelijkse boodschappen en brengen er de kinderen naar school. Het CDA
staat voor een stad die schoon, goed onderhouden en groen is. Als het prettig is om er te zijn,
bevordert dat de sociale samenhang. Waar sociaal en fysieke ruimte samen komen ontstaat leefbaarheid. Het CDA vindt het belangrijk dat er in alle wijken voorzieningen zijn die bijdragen aan
de leefbaarheid. Zoals bijvoorbeeld winkels, sportverenigingen, parken, buurthuizen, huisartsenpraktijken en plaatsen om te spelen of sporten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en
bedrijven actief meedenken over wat zij willen in hun straat, wijk of stad. Dit zorgt voor een mooie
stad met wijken met sterke gemeenschappen waar mensen voor elkaar zorgen.
Participatie
Alleen samen kunnen we zorgen voor een prettige
woonomgeving. Het CDA vindt het daarom belangrijk
dat inwoners en bedrijven niet alleen actief kunnen
meedenken over hun straat, wijk en stad, maar dat zij
ook de mogelijkheid krijgen om actief mee te doen.
Die participatie willen we stimuleren, want een schone,
hele en veilige openbare ruimte is voor het CDA een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inwoners en
bedrijven krijgen daarbij de ruimte om deze verantwoordelijkheid nog meer op te pakken. De gemeente
schetst daarbij de kaders en zorgt voor evenwicht
tussen de verschillende belangen. De wijkmanager
vormt in dit proces de verbindende schakel tussen de
initiatiefnemers en de gemeente.
Onderhoud
De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in grote
mate hoe de stad beleefd wordt. Door bezuinigingen
en nieuwe wetgeving vanuit het rijk is het onderhoud
van onze stad onder druk komen te staan. De recente
investeringen in fietspaden en groenvoorziening zijn
wat het CDA betreft een stap in de goede richting,
maar gaan nog niet ver genoeg. Op dit moment geldt
een matig onderhoudsniveau (C) voor de gehele
gemeente; wat het CDA betreft is dit echt te laag.
Het liefst ziet het CDA dit niveau verhoogd naar goed
(A). Wanneer blijkt dat een stijging in een keer niet
mogelijk is dan kiezen wij voor differentiatie. Met een
A-kwaliteit (goed) in het stadje, de wijkcentra en langs
de belangrijkste verkeersaders; naar een ruime
voldoende (B) voor de overige gebieden. Daarbij wil het
CDA buurtbewoners de mogelijkheid bieden om zelf
een groenstrook te adopteren en zo een rol te spelen
in de verbetering van de kwaliteit door eigen aanleg en
onderhoud van het openbaar groen.
Ontmoeten
Het CDA staat voor ontmoetingsplaatsen vóór en dóór
de bewoners. In alle wijken proeven wij de energie en
bereidheid voor het succesvol oprichten van deze ontmoetingsruimtes. Mooie voorbeelden zijn de Riekstraat
en Tilburybuurtkamer in Purmer-Noord, de Zuidpool
in de Purmer-Zuid of de stichting Prinses Marijke 55+
in het centrum. Deze ontmoetingsplaatsen draaien
volledig op vrijwilligers. Het CDA vindt dat de gemeente

initiatieven van inwoners gericht op ontmoeten moet
faciliteren en ondersteunen. Dat doet de gemeente in
samenwerking met Clup Welzijn.
Spelen en sporten
De buurt waar kinderen opgroeien is erg belangrijk.
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende
leefomgeving waarin het kan spelen en veilig kan op-

groeien. Maar ook voor volwassenen is een buiten
ruimte die uitnodigt om te bewegen belangrijk.
Buitenlucht is gezond en beweging draagt bovendien
bij aan het voorkomen van overgewicht. Het CDA zet in
op een openbare ruimte die buitenspelen en sporten
faciliteert en stimuleert.
Het CDA wil
•
Gemeenschapszin in de wijken versterken
•
Ontmoetingsplaatsen en goede voorzieningen
in alle wijken
•
Een buitenruimte die schoon, goed onderhouden en veilig is en uitnodigt om te spelen
en te bewegen
•
De kwaliteit van de buitenruimte verhogen van
matig naar goed
•
Inwoners de mogelijkheid bieden om een
plantsoen of ander groen te adopteren
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Economie
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, kan niet zonder een gezonde economie en
voldoende werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts beperkt de economie kunnen
beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van keuzes die door het gemeentebestuur worden gemaakt. Zonder groei van de lokale economie komen er geen banen bij.
De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt daarmee
bedrijven. Het versterken van het ‘merk’ Purmerend als onderdeel van de regio groot Amsterdam
biedt kansen. Het maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen. Voor economische
groei zijn naamsbekendheid, goede infrastructuur en een faciliterende overheid nodig.
Aantrekken ondernemingen
Er komen meer en meer bedrijven naar Amsterdam en
omgeving, en naar verwachting wordt dit aantal nog
groter met een aanstaande Brexit. Wat het CDA betreft
moet Purmerend hiervan mee profiteren. Met onze
goede verbindingen van en naar Amsterdam, Schiphol
en de rest van het land is Purmerend een aantrekkelijke
locatie voor bedrijven om zich te vestigen. Dat is goed
voor de lokale werkgelegenheid. De gemeente draagt
uit dat Purmerend een interessante stad is voor
bedrijven, denkt mee over mogelijkheden tot
huisvesting en bereikbaarheid.
Purmerend: IT stad
Purmerend moet zich nog meer inzetten op bedrijven
in de IT sector. Dit is een sector die enorm is gegroeid
en nog steeds groei doormaakt. Bovendien beschikt
Purmerend met Purmer Valley al over een belangrijke
samenwerking tussen verschillende ICT-bedrijven met
als doel om educatie, kennisdeling en de totale ICTklimaatverbetering te optimaliseren. Daar waar andere
gemeentes in de regio bijvoorbeeld focussen op land
en tuinbouw past de IT bij de stad Purmerend. Hierbij
is het voor de gemeente interessant om te proberen
een datacenter naar Purmerend te halen. Dit sluit aan
bij de IT-sector en produceert veel restwarmte die weer
gebruikt kan worden om huishoudens goedkoop en
duurzaam te verwarmen.
Toerisme
Momenteel wordt Amsterdam overspoelt door
toerisme. Naar verwachting neemt dit aantal de

komende jaren alleen nog maar toe.
Daar waar Amsterdam de toestroom aan toeristen niet
meer aan kan en deze wil verspreiden over andere
steden, biedt dit een mooie kans voor Purmerend. We
beschikken al over een goede centrale ligging met een
prima openbaar vervoer, vele horeca gelegenheden en
een aantrekkelijk winkelgebied in ons historisch
stadscentrum. Alleen de overnachtingsmogelijkheden
zijn nog te beperkt. Het CDA is daarom voorstander van
de komst van een hotel in de kom A7 en wil daarnaast
onderzoeken wat er verder mogelijk is om het aantal
overnachtingsmogelijkheden uit te breiden. Purmerend
is immers een perfecte uitvalsbasis voor toeristen om
de regio te verkennen. Bovendien versterkt toerisme
de werkgelegenheid en verhoogt de omzet van onze
middenstand.
Stadspromotie
Door middel van stadspromotie kan Purmerend zich
beter presenteren als “merk”. Het grootste gedeelte van
de investeringen in stadspromotie wordt gedaan door
het bedrijfsleven zelf. Dit bevestigt dat ondernemers in
Purmerend hier behoefte aan hebben. Denk aan
producten als Zeeuws meisje, Friesche vlag,
Beemster kaas, Zaanse mosterd. Met een sterke stads/
regio naam is het makkelijker om een product of dienst
te verkopen. Maar ook een stad met een goed imago,
kan ervoor zorgen dat een bedrijf eenvoudiger
personeel kan aantrekken. Echter, het is ook belangrijk
dat de inwoners zelf trotser worden op hun stad.
Het wordt tijd dat Purmerend haar imago als slaapstad,
wat ze al lang niet meer is, van zich afschut.
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We hebben een mooi historisch stadscentrum met veel
afwisselende winkels, leuke horeca gelegenheden en
een groot aantal evenementen (o.a. Reuring, marktstad
run, rollende keukens, nazomer feestweek etc.) waar wij
als Purmerenders trots op mogen zijn en ook buiten
de stadsgrenzen van Purmerend mag men dit weten.
Inwoners leven prettiger en zijn meer betrokken bij een
stad waar men trots op is; bekendheid buiten Purmerend zelf zorgt ervoor dat meer mensen Purmerend
bezoeken. Dit is goed voor de lokale economie.

jheden worden geboden met betrekking tot
horeca en er ruimte wordt gegeven aan evenementen/
optredens. Daar waarbij Purmerend juist alle terrassen,
grotendeels, laat verwijderen. Het CDA wil bekijken of
het mogelijk is om te komen tot een andere indeling
van de kermis, zodat er meer ruimte is voor horeca en
optredens tijdens de kermis. Zo kan de kermis echt een

Evenwichtig winkelbeeld
Voor het CDA is een evenwichtig winkelbeeld belangrijk. Voor een prettig winkelklimaat in het centrum
is het noodzakelijk dat er een goede balans is tussen
grootwinkelbedrijf, filialen en zelfstandige winkeliers.
Veel kleine, leuke, winkels en een goed bestand aan
filiaalbedrijven is dé gewenste combinatie in het
stadscentrum. De winkelcentra in de wijken zijn ook
sociale ontmoetingsplekken en hebben daardoor een
functie die het belang van uitsluitend de bedrijvigheid
overstijgt. Het CDA wil dat de gemeente hierbij een
stimulerende rol vervult om de kwaliteit van de
sociale ontmoetingsplaatsen zeker te stellen. Momenteel is er een aantal wijkwinkelcentra verouderd en is er
leegstand (denk aan Leeuwerikplein, Zwanebloem en
Makado). De gemeente kan in overleg met de eigenaars
kijken wat de mogelijkheden zijn voor herontwikkeling,
bijvoorbeeld in combinatie met woningbouw. Een fijn
wijkwinkel-centrum geeft een positieve impuls aan de
buurt.
Zondag (uit-)rustdag
Zondag is geen gewone dag als maandag of dinsdag.
Dat moeten we met elkaar ook niet willen. In ons drukke
bestaan is het goed als we gemeenschappelijk één dag
kunnen genieten van het weekend. Sommige mensen
gaan naar de kerk, andere gaan sporten. Anderen
besteden de dag met familie en gezin en weer anderen
slapen lekker uit en dat moet zo blijven.
Maatschappelijk betrokken ondernemen
Ondernemingen moeten betrokken worden bij sociale
uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt voor de
hand. Maar ook voorlichting op scholen (oriëntatie op
een vervolgopleiding), hulp bij voorkomen van
schulden (door financiële dienstverleners) of het
re-integreren van jonggehandicapten, herintreders en/
of langdurig werklozen, zijn goede voorbeelden.
De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie, onder
meer in het stellen van eisen ten aanzien van het in
dienst nemen van arbeidsgehandicapten bij
aanbestedingen.
Kermis
Kermis wordt in veel buurgemeenten (Hoorn, Beemster,
Edam, Volendam) als immaterieel erfgoed gezien en
leeft veel meer dan de kermis in Purmerend. Een groot
verschil is dat juist bij de buurtgemeente meer vri-

feest voor jong en oud worden. Dit zal tevens voor extra
inkomsten zorgen voor het bedrijfsleven, met name de
horeca.
Het CDA wil
•
Er op toezien dat het MKB niet benadeeld wordt
ten opzichte van het grootwinkelbedrijf
•
Versterking van het ‘merk’ Purmerend door
stadspromotie
•
Buurtwinkelcentra opknappen en versterken
•
Inzetten op Purmer Valley en Purmerend als ITstad
•
Meer toeristen naar Purmerend halen
•
Onderzoeken of met een andere indeling van
de kermis er ruimte kan worden gemaakt voor
horeca en optredens
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Kunst, cultuur en historie
Kunstuitingen, zoals theater, muziek en dans, brengt mensen bij elkaar en zorgt daarmee voor
verbinding. Het in stand houden van culturele instellingen zoals de Purmaryn en P3 is een taak van
de gemeente. Minstens even belangrijk zijn de vele amateurverenigingen in de culturele sector die
onze stad kent. De culturele sector kan niet bestaan zonder de vele mensen die op vrijwillige basis
actief zijn, bijvoorbeeld door muziek te maken, toneel te spelen, aan ballet doen, te schilderen,
of te beeldhouwen. De amateurkunst is niet alleen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding,
maar wordt in toenemende mate ook ingezet als vorm van dagbesteding binnen de zorg.
Naast kunst dragen geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed in belangrijke mate bij aan de identiteit van onze stad. De geschiedenis van Purmerend vertelt ons het
verhaal van onze stad en leert ons veel over wie wij zijn. De gemeente heeft een blijvende
verantwoordelijkheid om de historische waarden te bewaren en te bewaken voor generaties van
de toekomst.
Cultuuraanbod voor alle jongeren
Het CDA vindt het belangrijk dat alle jongeren in
aanraking komen met verschillende vormen van kunst
en cultuur. Muziekschool Waterland, De Verbeelding,
Het Filmhuis, Cultuurhuis Wherelant, de Purmaryn en
nog veel meer organisaties, zorgen voor een breed
aanbod van kunst en cultuur in de stad. Het CDA wil de
samenwerking tussen deze organisaties en het onderwijs versterken. De muziekschool biedt op dit moment
aan alle groep 5 leerlingen een jaar lang muziekles aan
op de scholen. Dit willen wij uitbreiden met andere
culturele instellingen, zodat er een basispakket kunst
en cultuur ontstaat voor alle basisscholen. Hierdoor
kunnen kinderen hun talenten op een ander vlak ontdekken en ervaren welke vormen van kunst en cultuur
er zijn. Tegelijk maken zij kennis met het aanbod van de
culturele instellingen die Purmerend kent.
UITdagen
Sinds een aantal jaren worden door de culturele instellingen de UITdagen georganiseerd, als start van het
nieuwe theaterseizoen. Tijdens deze dagen krijgen inwoners op een laagdrempelige manier een voorproefje
van wat er allemaal te zien en te doen is in Purmerend
op cultureel gebied. Daarnaast bieden de UITdagen een
prachtig podium voor amateurverenigingen om voor

publiek op te treden en wordt samenwerking tussen
instellingen bevorderd. Het CDA wil de Purmerendse
UITdagen behouden.
P3
Pop- en Cultuurpodium P3 heeft een belangrijke
functie in het aanbod van de podiumkunsten. Het is
niet alleen een plek waar 25.000 mensen genieten van
muziek, maar het is ook een prachtige plek voor opkomend talent, startende bandjes, de frisfeesten of de
disco zonder drempels. Het belang van een poppodium
staat voor het CDA niet ter discussie. Maar we willen
wel op zoek gaan naar een levensvatbare vorm. Een
vorm waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van het
maatschappelijk vastgoed dat we hebben in de stad,
versterkt met meer commerciële activiteiten. Het CDA
wil dat het pand waar P3 in is gehuisvest een bruisende
plek wordt waar cultuur bij elkaar komt en waar veel
Purmerenders gebruik van maken.
Reuring en de bijdrage van vrijwilligers
Het festival Reuring zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen mensen. De laagdrempeligheid ervan maakt
dat iedereen kennis kan maken met cultuur. Niet alleen
geld, maar ook de ruim 200 vrijwilligers maken het jaarlijkse festival mogelijk. Ook bij ander cultureel aanbod
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zijn vrijwilligers onmisbaar. Theater de Verbeelding, P3,
Vereniging Historisch Purmerend en RTV Purmerend
zijn allemaal voorbeelden van organisaties die
grotendeels draaien op vrijwilligers. Deze groep gemotiveerde burgers die bijdraagt aan de stad mag niet uit
het oog verloren raken.

professioneel archeoloog toezicht op de werkzaamheden. Hiermee wordt vertraging in de bouw
voorkomen en krijgt de archeologie genoeg tijd om
onze stadsgeschiedenis bloot te leggen. De gemeente
neemt dit op in het bestek, zodat een ieder, vooral de
ontwikkelaar, weet waar hij aan toe is.

Beeldbepalende gebouwen
Het CDA is van mening dat we de historische gebouwen en karakteristieke gevelbeelden die Purmerend rijk
is moeten koesteren en beschermen. Deze panden zijn
beeldbepalend en staan vaak op mooie plekken in onze
stad. Bij leegstand streeft het CDA naar een
passende herbestemming bij voorkeur met een culturele of maatschappelijke functie. De gemeente denkt
en werkt daaraan mee. Dit kan via vergunningen bij
verbouwingen, dan wel door wijziging van bestemming. Doel hierbij is dat wij deze gebouwen ook voor
de toekomstige generaties behouden.

Erkenning en begrip voor veteranen
Het CDA hecht aan het levend houden van de historie,
niet alleen in de vorm van stenen, maar zeker ook op
het gebied van geschiedenis. Op dat gebied moeten wij
in herinnering houden hoe vorige generaties Nederlanders zijn ingezet voor ons aller vrede en veiligheid.
We kunnen dat doen door het tonen van erkenning en
begrip aan de veteranen hier in Purmerend en door een
plaats van samenkomst beschikbaar te stellen tegen
een acceptabele vergoeding.
Archeologie
Bij sloopwerkzaamheden in archeologisch gevoelig
gebied (binnenstad en directe omgeving) houdt een

Het CDA wil
•
Kunst- en cultuurlessen op elke school, verzorgd door Purmerendse culturele instellingen
•
Culturele verenigingen en hun activiteiten
blijvend ondersteunen
•
Dat Reuring een jaarlijks festival blijft
•
Samenwerking tussen culturele instellingen
bevorderen, onder andere door de gezamenlijke opening van het culturele seizoen met de
Purmerendse Uitdagen
•
Zorgvuldig omgaan met monumenten en
beeldbepalende panden behouden en
beschermen
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Jeugd & gezin
Het CDA is een gezinspartij. Kinderen die nu geboren worden, vormen de samenleving
van de toekomst. Ouders hebben daarbij een opvoedkundige taak en brengen kinderen door
middel van eigen normen en waarden verantwoordelijkheden bij. Maar opvoeding is al lang geen
taak meer van ouders alleen, er zijn veel mensen die hen daarbij steunen. Opa’s en oma’s, maar ook
vrienden, kennissen of buren zijn vaak een steun en toeverlaat voor ouders met jonge kinderen.
Verder heeft de school een belangrijke functie bij de ontwikkeling van het jonge kind. Door nu te
investeren in goed onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien, bieden wij de volgende
generatie de kansen die zij verdienen. De gemeente kan ouders en onderwijs daarbij ondersteunen.
Centrum voor jeugd en gezin
Het gezinsleven is in de laatste decennia sterk gewijzigd. Beide ouders werken, ouders zijn gescheiden,
de invloed van sociale media is versterkt en aan
kinderen worden steeds hogere eisen gesteld. Gelukkig
slagen de meeste ouders erin hier op een evenwichtige
manier mee om te gaan. Ouders die moeite hebben
met de opvoeding moeten op steun kunnen rekenen
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Belangrijk daarbij is dat het CJG niet de taken en
verantwoorde-lijkheden overneemt van het gezin, maar
het gezin zodanig ondersteunt dat men weer vertrouwen krijgt in de eigen kracht en van daaruit zelf
werkt aan het oplossen van de problemen.
De jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van
het CJG en ziet alle kinderen. Zij kunnen als geen ander
vroegtijdig signaleren dat het iets minder goed gaat.
Het CDA is voorstander om de jeugdgezondheidszorg
meer op maat aan te kunnen bieden aan jeugdigen
en hun ouders. Hiervoor is een flexibelere manier van
werken nodig. Zo kunnen de ouders die het nodig
hebben meer ondersteuning krijgen en de ouders die
dit niet nodig hebben, minder.
Jeugdzorg
De zorg voor jeugdigen is in beginsel een zaak van
ouders. Met ruim 85% van de kinderen gaat het goed
en heeft de overheid geen specifieke bemoeienis
met het opvoeden en opgroeien. Uit onderzoek blijkt

dat circa 15% van de jeugdigen serieuze opvoed- en
opgroeiproblemen heeft. Bij de zorg voor jeugdigen
moet de belangrijkste inzet gericht zijn op vroegtijdige
signalering, voordat er iets misgaat en er problemen
komen. Op het moment dat er wel hulp nodig is vindt
het CDA het belangrijk dat er samenhangende hulp
op alle leefdomeinen geboden wordt. Hierbij staat de
ondersteuningsbehoefte van het gezin centraal, niet
het aanbod van de instellingen.
Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen
met minder regels en verantwoordingseisen.
Door vroegtijdig de juiste hulp en ondersteuning te
bieden kunnen kleine vragen en problemen ook klein
gehouden worden. Voor de kinderen die specialistische
hulp nodig hebben zorgen we ervoor dat er in de regio
een passend aanbod beschikbaar is.
Pleegzorg
Het CDA ziet de gezinnen als het fundament voor onze
samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en
verantwoordelijkheid nemen. Bijna alle Purmerendse
kinderen groeien gelukkig op in hun gezin en binnen
een familie. Helaas zijn er ook situaties waarbij het
mis gaat binnen een gezin, waardoor ingrijpen door
hulpverlening en overheid noodzakelijk blijkt. In het
uiterste geval kan het nodig zijn dat een kind uit huis
wordt geplaatst omdat de ouders niet in staat zijn de
problematiek van hun kind goed te begeleiden of de
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ontwikkeling en/of veiligheid van het kind teveel wordt
bedreigd. Het CDA is van mening dat in die gevallen
het uitgangspunt altijd moet zijn dat een kind wordt
opgevangen in de geborgenheid en warmte van een
gezin. De praktijk wijst echter uit dat het lang niet altijd
lukt om een kind na een uithuisplaatsing op te vangen
in een gezin, omdat er onvoldoende pleeggezinnen zijn.
Het CDA wil dat de gemeente zorginstellingen activeert
en ondersteunt bij de werving van nieuwe
pleegouders.
Jeugdvoorzieningen
Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen
biedt jongeren kansen om zichzelf verder te ontplooien
en leuke dingen te doen met anderen. Op wijkniveau
moeten er daarom voldoende goede voorzieningen en
recreatieve mogelijkheden zijn waar de jeugd terecht
kan om op een positieve manier hun energie kwijt
kan raken. Jongerenwerkers organiseren voor, door en
met jongeren zelf activi-teiten. Hierdoor ontwikkelen
jongeren hun talenten en worden zij in staat gesteld
hun ambities waar te maken. Activiteiten voor tieners
worden georganiseerd vanuit de diverse wijkcentra.
Het CDA wil
•
Dat het gezin centraal staat, niet het ondersteuningsaanbod van CJG en andere
instellingen
•
Actief nieuwe pleegouders werven
•
Jongeren serieus nemen door te vragen waar zij
behoefte aan hebben
•
Zorgen voor voldoende veilige en bereikbare
speelplaatsen en sportveldjes in de buurt

Lokaal Compliment
Het is goed dat de gemeente Purmerend jaarlijks haar
waardering uitspreekt over de inzet van vrijwilligers in
de vorm van het "Lokaal Compliment". Uit een lijst van
genomineerde vrijwilligersprojecten wordt een winnaar
gekozen en in het zonnetje gezet. De winnaar ontvangt
tevens een cheque ter waarde van 1000 euro om te
besteden aan nog meer goede vrijwilligersactiviteiten.
Omdat alle nominaties fantastische initiatieven zijn
vanuit de samenleving wil het CDA het lokaal compliment uitbreiden waarbij naast de winnaar alle genomineerden een cheque krijgen ter waarde van 250 euro
om te besteden aan activiteiten.
Speciale vrijwilligers
Vrijwillig werk is niet vrijblijvend. Mensen die rekenen
op de hulp van een vrijwilliger kun je niet in de steek
laten. Soms doet vrijwilligerswerk niet onder voor
professioneel werk. Bijvoorbeeld als het gaat om vrijwillige ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor
een kind of partner 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 investeert in deze scholing.

Vrijwilligers
De inzet van vele vrijwilligers is voor Purmerend van groot belang. Vrijwilligers heb je
in alle soorten en maten. De een helpt graag
iemand die een klusje heeft, de ander helpt bij
Reuring of is het trouwe maatje van iemand die
lijdt onder de eenzaamheid. Sportverenigingen,
scholen, kerkelijke, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen niet zonder deze
vrijwillige inzet. Vrijwilligers verdienen grote
waardering en erkenning voor hun rol in de
samenleving. Voor het CDA is de vrijwillige
nooit vanzelfsprekend. Ze mag daarom niet
worden gezien als een verlengstuk van overheid en instellingen. Het CDA vindt dat de
gemeente vrijwilligers erkenning moet geven
en moet ondersteunen bij hun werk als vrijwilliger. Bijvoorbeeld door de vrijwilligers jaarlijks
in het zonnetje te zetten, of door te investeren
in training en scholing.

Maatschappelijke stage
Mensen die vrijwilligerswerk doen ervaren dit zelf als
heel waardevol. Het is fijn om iets te kunnen betekenen
voor je medemens. Het CDA vindt het belangrijk dat je
al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig iets voor
de samenleving te doen. Maatschappelijke stage biedt
jongeren tijdens hun schooltijd een eerste kennismaking met het onbetaald een bijdrage leveren aan de
samenleving. Hoewel de maatschappelijke stage in het
onderwijs niet meer verplicht is, wil het CDA de stage in
Purmerend behouden. Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst.
Het CDA wil
•
Het Lokaal Compliment uitbreiden met een
prijs voor alle genomineerden
•
Investeren in scholing voor speciaal
vrijwilligerswerk
•
Jongeren door maatschappelijke stage kennis
laten maken met vrijwilligerswerk
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Sport
Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van een gezonde leefwijze. Daarnaast heeft sport een maatschappelijke functie: het
brengt mensen samen en zorgt voor het spelenderwijs aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, doorzettingsvermogen, leren omgaan met tegenslag en respect hebben voor elkaar.
Vaardigheden die ook in het ‘gewone leven’ onmisbaar zijn. Voor het CDA gaat sport niet primair
om het leveren van de beste prestatie, maar om het plezier in het spel, de juiste mentaliteit en het
leren iets te doen voor anderen. Sport moet daarom bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners van Purmerend.
Vrijwilligers en Spurd
Vrijwilligers zijn het fundament bij sportverenigingen.
Bestuurders moeten vooral weten te verbinden en
mensen het gevoel te geven: we horen erbij. Door dit
gevoel zijn mensen bereid iets terug te doen voor de
vereniging. Zij vormen immers de vereniging. Spurd
moet verenigingen vooral ondersteunen bij het vinden
en binden van vrijwilligers door het geven van advies of
door het bieden van scholingsmogelijkheden. Ook kan
Spurd verenigingen ondersteunen bij het aantrekken
van nieuwe leden. Hierbij moet Spurd niet zelf concurreren met het aanbod, maar vooral het aanbod van
sportverenigingen in de schijnwerpers zetten, mensen
enthousiasmeren en verwijzen naar de bestaande
verenigingen.
Bewegen in de buurt
Naast sportactiviteiten in verenigingsverband draagt
individuele sportieve ontspanning bij aan het welbevinden van mensen. Daartoe moet de openbare
ruimte uitnodigend worden ingericht. Goed onderhoud
en aanleg van fietspaden, wandelpaden en bv.
kanoroutes maakt het mogelijk dat er actief buiten
gesport kan worden. In parken moeten er sportmogelijkheden zijn voor zowel groepen als individuen.

en. Dit wordt georganiseerd door Spurd in samenwerking met sportverenigingen en andere sportaanbieders.
Als een kind na kennismaking de sport leuk vindt om
mee verder te gaan kan het lid worden van de betreffende sportvereniging. Het CDA vindt dit een mooie
en laagdrempelige manier om kennis te maken met
sporten en sportverenigingen en ziet graag dat er ook
een sportpas aangeboden wordt voor senioren.
Sponsoruitingen
Op dit moment is het niet toegestaan om sponsoruitingen vanaf de sportvelden naar buiten toe te richten.
Verenigingen zijn echter voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsors om financieel gezond te blijven.
Het CDA vindt dat het mogelijk moet zijn om ook
sponsoruitingen naar buiten toe te plaatsen. Voorwaarde hierbij is wel dat het beeld in de straat netjes
blijft en er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

De sportpas
Voor de jeugd bestaat er de Spurd-JeugdSportPas.
Hiermee kunnen kinderen met een strippenkaart
voordelig kennis maken met verschillende leuke sport12

Sport en buitenschoolse opvang
Samenwerking tussen sportverenigingen en buitenschoolse opvang juicht het CDA toe. Een mooi voorbeeld hiervan is de situatie bij De Wherevogels waar de
voetbalvereniging een gedeelte van hun pand verhuurt
aan Sportify kids. Dit levert huurinkomsten op voor de
vereniging en zorgt ervoor dat een pand, dat overdag
veelal leeg staat, optimaler gebruikt wordt. Bovendien
stelt het kinderen in staat om eenvoudig te sporten
en te bewegen tijdens de opvang. Wat het CDA betreft
krijgt dit voorbeeld meer navolging in de stad en wordt
het zoveel mogelijk opgenomen als voorwaarde bij
nieuwbouw van accommodaties.

Het CDA wil
•
Dat Spurd verenigingen ondersteunt in het
werven van vrijwilligers en het aantrekken van
nieuwe leden
•
Een uitnodigende buitenruimte die verleidt om
te gaan bewegen
•
Sponsoring vanaf sportvelden naar buiten toe
onder voorwaarden toestaan
•
Een sportpas voor zowel de jeugd als 60+ ers
•
Dat de gemeente de toegankelijkheid voor
minder validen van sportaccommodaties
verbetert

Aangepast sporten
Door Spurd wordt in samenwerking met een aantal
partners veel aandacht besteed aan de mogelijkheden
van sportbeoefening door mensen met een beperking.
Enerzijds door het ontwikkelen van een vraaggericht
aanbod en het verwijzen van inwoners naar een geschikte tak van sport. Anderzijds door bij sportaccommodaties rekening te houden met goede gebruiksmogelijkheden. Naast aangepaste toiletten gaat het
vooral ook om de toegankelijkheid (geen drempels,
eventueel lift). Vooral de (gemeentelijke) overdekte
sportaccommodaties zijn ingericht op dit medegebruik. Anders ligt de problematiek bij de verschillende
buitensportaccommodaties. Het optimaliseren van de
toegankelijkheid van deze verenigingsaccommodaties verdient prioriteit, hierbij heeft de gemeente een
faciliterende rol.
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Verkeer en vervoer
Even naar de supermarkt, je werk of gezellig op visite bij vrienden, reizen hoort bij het leven.
Het CDA streeft er dan ook naar dat iedere Purmerender zich eenvoudig en veilig kan verplaatsen, binnen redelijke grenzen van reistijd en kosten. Dit vraagt om een veilige, maar ook om een
duurzame infrastructuur die rekening houdt met de leefbaarheid in onze stad. Daarom zetten wij
in op een goed openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Voor het CDA zijn bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en duurzaamheid de speerpunten van het gemeentelijk verkeers- en
vervoersbeleid.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer draagt in belangrijke mate bij aan
de mobiliteit in onze stad. Purmerend mag dan ook
trots zijn op het fijnmazige busnetwerk. Deze bussen,
in combinatie met de trein zorgen voor de ruggengraat
van ons openbaar vervoer. Met de komst van de Noord/
Zuid lijn in 2018 verandert er veel voor de Purmerendse
reiziger. Het CDA volgt deze ontwikkelingen op de voet,
zodat bij eventuele negatieve gevolgen kan worden
bijgestuurd. Om reizigers te spreiden, mag een busrit
in de spits niet meer kosten. Het CDA wil werkende
mensen namelijk niet straffen voor woon-werkverkeer.
Bij de nieuwe concessie wil het CDA dat bussen die op
waterstof of electrisch rijden de norm wordt.
De fiets
Bijna iedereen heeft een fiets en maakt er regelmatig
gebruik van. Het is dan ook belangrijk dat onze kinderen de verkeersregels leren kennen. Wat het CDA betreft stimuleert de gemeente fiets en verkeerslessen op
basisscholen en wordt de fiets ook gebruikt bij inburgering van nieuwe Nederlanders. Leren om niet tegen
de richting in te fietsen dient hierbij ruime aandacht te
krijgen. Naast scholing is ook de infrastructuur belangrijk. Veilige fietsroutes, naar scholen, wijk en/of
winkelcentra en goede fietsstallingen horen hierbij.
Het CDA wil dan ook de ingeslagen weg voortzetten
en de aankomende periode blijven investeren in het
onderhouden en verbeteren van ons fietsnetwerk en
de bijbehorende fietsenstallingen. Daarnaast zou het
CDA graag onderzoeken of het mogelijk is om een
fietsstrook door een brede straat van het centrum te
realiseren. Voor mensen die niet goed ter been zijn
vormt de loopafstand een probleem.
De auto
De gemeente bevordert in een faciliterende rol de
duurzaamheid van de mobiliteit door samen met
partners als openbaarvervoersbedrijven, taxi- en autoleasebedrijven en koeriersdiensten in gesprek te gaan
over ‘schoon rijden’. In het kader van de energietransitie
heeft electrisch rijden een belangrijke positie.
Voor inwoners die reeds een elektrische auto hebben

aangeschaft is het van belang dat Purmerend beschikt
over voldoende oplaadpalen. De parkeerdruk in met
name het centrum wordt steeds hoger. Bij het realiseren
van nieuwbouw in en rond het centrum, maar ook
in andere delen van Purmerend, zal een evenwicht
gezocht dienen te worden tussen wonen, parkeergelegenheid en verkeersafwikkeling om dichtslibben van de
verkeersaders te voorkomen. Het CDA wil onderzoeken
of het mogelijk is om meer parkeergelegenheid te
realiseren net buiten de centrumring tegen een
gereduceerd dagtarief. Bijvoorbeeld op het terrein
tegenover de bioscoop of bij het Wagenweggebied.
Parkeren bij evenementen
Het evenemententerrein en het parkeerterrein bij De
Wherevogels worden door bezoekers vaak gezamenlijk
gebruikt. Als er festiviteiten zijn op het evenemententerrein, parkeren veel bezoekers bij De Wherevogels. Als
er veel wedstrijden zijn bij De Wherevogels parkeren
mensen vaak op het evenemententerrein. Qua parkeerdruk werkt dit prima. De verkeersveiligheid bij de
oversteek tussen beide locaties op de kruising verdient
echter aandacht. Op dit moment is er geen voetgangerspad, fietspad of zebrapad. Het CDA wil verbetermaatregelen treffen ten aanzien van de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Bij evenementen die op
andere locaties in de stad of in het Leeghwaterpark gehouden worden vraagt fietsparkeren de aandacht. Hier
moeten mogelijkheden voor gecreëerd worden.
Het CDA wil
•
Bussen op waterstof of elektrisch rijden als
norm bij de nieuwe consessie
•
Voldoende oplaadpunten voor elektrisch rijden
•
Onderzoeken of het mogelijk is een fietsstrook
door de binnenstad te realiseren
•
Samenhang tussen nieuwbouw, verkeersafhandeling en parkeren
•
Verbeteren van de verkeersveiligheid van de
oversteekplaats tussen het evenemententerrein en het parkeerterrein van Wherevogels
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Werk en inkomen
Werk blijft de beste vorm van sociale zekerheid en zorgt voor het gevoel erbij te horen. Het
uitgangspunt van het CDA is daarom: je bent aan het werk, je bent vrijwilliger, of je volgt een
opleiding met het oog op werk. Mensen doen hun uiterste best om zelf werk te vinden. Daar waar
burgers het niet redden zonder hulp, heeft de gemeente de verplichting om ze op weg te helpen.
Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven en aansluiting zoeken bij de behoefte
van werkzoekenden, zijn voorwaarden voor het begeleiden van mensen van een uitkering naar
werk.
Jeugdwerkeloosheid
De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. Om
jongeren uit een uitkering te krijgen en te houden,
wordt ingezet op training, scholing en werkervaringsplaatsen. Het jongerenloket helpt daarbij jongeren tot
27 jaar met het vinden van werk of een opleiding. Met
ROC’s moeten goede afspraken gemaakt worden over
de plek die jongeren krijgen als zij de entreetoets, de
voorwaardelijke toets, in het MBO niet halen. Bij deze
groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de
zijlijn komen te staan.
Participatiebedrijf
De sociale werkvoorziening Baanstede wordt omgevormd tot een nieuw participatiebedrijf. Het CDA ziet
het participatiebedrijf vooral als een leerwerkbedrijf
voor een brede doelgroep. De duur van de trajecten kan
verschillen en er zijn ook mensen die altijd aangewezen
zijn op een vorm van beschut werk. Maar de intentie
moet zijn: groeien en uitstromen bij een reguliere werkgever. Wat het CDA betreft gaan we toewerken naar een
leerwerkbedrijf dat bestaat uit diverse onderdelen op
verschillende vakgebieden en zoveel mogelijk geïntegreerd bij ondernemingen in de regio. De gemeenten
blijven verantwoordelijk voor de financiering van deze
plekken en de begeleiding, mogelijk gekoppeld aan
opdrachtgarantie aan de ondernemer. Als je fysiek naast
elkaar werkt, de bedrijfskleding aan hebt voor het
bedrijf waarvoor je opdrachten doet en elkaar tegenkomt in de kantine ontstaat integratie. Verder vinden
wij het belangrijk dat de ondernemers in onze regio er
ook echt wat aan hebben. En dat kan dus
betekenen dat in samenspraak met het bedrijfsleven in
de toekomst nieuwe vakgebieden aan het leerwerkbedrijf toegevoegd kunnen worden en mogelijk andere
komen te vervallen.
Ondersteuning voor lage inkomens
In Purmerend is een goed minimabeleid en dit willen we graag zo houden. Dit beleid stelt volwassenen
en kinderen uit huishoudens met een inkomen onder
de 120% van het sociaal minimum in staat om mee te
doen aan cultuur, sport en educatieve activiteiten.
Voor diegenen die door bijzondere omstandigheden
voor kosten komen te staan die ze niet kunnen betalen
en die nergens anders vergoed kunnen worden blijft
het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen.

Voedselbanken
Voedselbanken blijken helaas in een behoefte te voorzien, voor mensen is het een tijdelijk (maximaal drie
jaar) steuntje in de rug. De gemeente ondersteunt de
voedselbank door het verstrekken van subsidie en waar
nodig in het vinden van een geschikte accommodatie.
Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meerdere
problemen tegelijk, zoals een verslaving, werkloosheid
en schulden. Wij willen dat bezoekers van de voedselbank vanuit de hulpverlening actief benaderd worden
om de problemen die er zijn aan te pakken. Zo kan de
voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening
blijven.
Schuldhulpverlening
Activa helpt vanuit de gemeente mensen met schulden,
waarbij het doel is deze op te lossen zodat kan worden
begonnen met een schone lei. Het CDA vindt het een
goede zaak dat de gemeente deze ondersteuning biedt.
Tegelijkertijd zijn er ook vanuit de samenleving goede
initiatieven als bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje of het
aanbod van Humanitas. Deze vrijwilligers hebben tijd
voor persoonlijke begeleiding en werken aan financiële
zelfredzaamheid van de cliënt en kunnen daarbij onderwerpen als verantwoordelijkheid en gedrag makkelijker bespreekbaar maken. Het CDA is van mening dat
de gemeente meer moet investeren in deze vorm van
effectieve vrijwilligershulp. Door bijvoorbeeld ruimte
te bieden aan deze instellingen voor een gratis inloopspreekuur, waar men terecht kan voor hulp bij financiële
problemen en administratie.
Het CDA wil
•
Jeugdwerkloosheid tegengaan vanuit het
jongerenloket
•
Een volwaardig participatiebedrijf dat mensen
begeleidt en opleidt voor werk in de regio
•
Bijzondere bijstand en regelingen voor minima
behouden
•
Schuldhulpverlening preventief inzetten
•
Vrijwilligersorganisaties de fysieke ruimte
bieden voor een gratis inloopspreekuur voor
financiële ondersteuning
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Ouderen
Ouderen zijn van grote waarde voor de samenleving. Veelal beschikken ze over een schat aan
ervaring waarvan andere generaties dankbaar gebruik maken. Ouderen van vandaag blijven
langer vitaal en leveren een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk in Purmerend. Vaak
nadat er een leven lang hard gewerkt is om een gezin te onderhouden en een bijdrage te leveren
aan de opbouw van onze samenleving. Een goed samenhangend beleid voor senioren en
(kwetsbare) ouderen met aandacht voor: wonen, vervoer, zorg, veiligheid en digitalisering, is van
groot belang. De overheid stimuleert langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid, onder andere
door te investeren in levensloopbestendige woningen. Langer thuis wonen is alleen mogelijk als
voorzieningen zoals hulp bij huishouden en verpleging aan huis goed zijn geregeld. Voor het CDA
is het hierbij van belang dat essentiële waarden als aandacht en warmte voor de oudere
voorop komen te staan. Want het systeem mag nooit ten koste gaan van de mens.
Vitaal ouder worden
Alle ouderen zijn gebaat bij zolang mogelijk vitaal
blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Beweging en
sociale contacten kunnen hiertoe bijdragen. De een wil
sporten, aan senioren gymnastiek doen of wandelen.
Terwijl een ander zich juist weer prettiger voelt door op
ontmoetingsplaatsen gezamenlijk te kaarten, biljarten
of te eten. Belangrijk is dat deze faciliteiten aanwezig en
bereikbaar zijn. Het CDA wil dat de gemeente al deze
mogelijkheden ruimhartig faciliteert.
Langer thuis wonen
Woningen moeten zo veel mogelijk leeftijdsbestendig
gebouwd worden, wat betekent dat ze eenvoudig aan
te passen zijn om er ook op hogere leeftijd te kunnen
blijven wonen. Domotica (technische voorzieningen
en diensten die mensen in staat stellen om zelfstandig
te blijven wonen) is hierbij onmisbaar. Het CDA wil het
langer thuis wonen voor ouderen stimuleren als het
kán en niet omdat het moet. De woonwens van onze
inwoners is leidend. Samen met de seniorenmakelaar
van WonenPlus, Purmerendse woningcorporaties en
zorgaanbieders moet er gezocht worden naar passende
oplossingen. Verpleeghuiszorg kan tegenwoordig thuis
worden ontvangen. Er moet echter de mogelijkheid
blijven om acuut in een instelling te worden
opgenomen wanneer thuis wonen echt niet meer gaat.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar
vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De
zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen
en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan
willen wij inzetten op het versterken van bestaande
maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen
stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale
contacten. Vervoer mag nooit een struikelblok zijn;
regionaal busvervoer en/of het lidmaatschap bij
Munckhof moet soepel verlopen want niet alle ouderen
zijn nog even zelfstandig mobiel.
Dementie
Dementie neemt de komende jaren fors toe en trekt
een zware wissel op betrokkenen en hun omgeving.
De gemeente zoekt de samenwerking met zorgverzekeraars, het Platform Dementie Noord-Holland Noord
en met Alzheimer Nederland en doet mee aan initiatieven als de Dementievriendelijke Gemeenten.
Voorlichting en vroegtijdige signalering zijn belangrijk, maar ook een goede doorverwijzing. Dit met
als doel dat sneller een diagnose gesteld kan worden
en adequate hulp en begeleiding eerder beschikbaar
komt, wat juist bij dementie van groot belang is. Daarnaast vindt het CDA het van belang dat er voor deze
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groep vormen van dagbesteding beschikbaar zijn. Dit
geeft kwaliteit aan het leven en zorgt ervoor dat de
mantelzorger(s) de intensieve zorg als mensen nog
thuis wonen, kunnen volhouden. Het CDA vindt dat het
betalen van een eigen bijdrage aan deze vormen van
dagbesteding geen drempel mag vormen om er aan
deel te nemen. Daarom zijn we voor het afschaffen van
de eigen bijdrage voor dagbesteding.
Digitalisering zonder uitsluiting
Dienstverlening en informatievoorziening aan burgers
vindt steeds meer digitaal plaats. Formulieren kunnen
worden ingediend via internet, meldingen kunnen
worden gedaan of vragen kunnen worden gesteld via
Facebook, Twitter en WhatsApp. Niet iedereen kan
echter meekomen met de snelheid waarin de digitalisering plaatsvindt. Het CDA vindt het belangrijk dat de
gemeente voor iedereen bereikbaar blijft. Het loket op
het gemeentehuis moet daarom blijven en mensen
moeten een afspraak kunnen maken op het stadhuis.
Ook is het van groot belang dat de gemeente telefonisch goed bereikbaar is en dat belangrijk nieuws ook
huis aan huis wordt verspreid.

Het CDA wil
•
Dat mensen vitaal ouder worden en hun
waarde houden voor de samenleving
•
Stimuleren dat mensen langer zelfstandig
kunnen wonen, maar alleen als dat
verantwoord kan
•
Meer aandacht voor dementie en eenzaamheid
onder ouderen
•
Een toegankelijke dienstverlening via het
gemeenteloket en telefonisch voor de mensen
die geen toegang hebben tot de digitale wereld
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Zorg voor elkaar
Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen, ongeacht
geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen. Het CDA zet in op
een goede sociale verbondenheid. In een samenleving die een hecht netwerk vormt, met de inzet
van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Waarin mensen die het nodig hebben worden
ondersteund op een wijze die bij hen past. Waar niet leidend is waar iemand recht op heeft, maar
wat iemand nodig heeft. Hierbij gaat het CDA uit van de eigen kracht en waardigheid van mensen.
Natuurlijk houden we daarbij rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat
mensen wél kunnen. Dat vraagt niet om algemene regels en voorzieningen, maar om maatwerk.
Hulp bij het huishouden en dagbesteding
Mensen komen minder snel in aanmerking voor een
verzorgings- of verpleegtehuis en moeten daarom
langer zelfstandig blijven wonen. Dit is alleen mogelijk
als we beschikken over goede ondersteuning in de hulp
bij het huishouden en voorzien in vormen van dagbesteding. Bij hulp bij het huishouden moeten we niet altijd
maar op zoek naar méér zelfredzaamheid. Het CDA ziet
graag dat hulp bij het huishouden gezien wordt als
noodzakelijk voorziening wanneer mensen langer thuis
blijven wonen en kansen biedt om ook andere doelen
te bereiken. Bijvoorbeeld de signaalfunctie waardoor
sneller eenzaamheid, beginnende dementie of achteruitgang gesignaleerd wordt en passende ondersteuning geboden kan worden of het ontlasten van de
mantelzorger. Het CDA stelt de volgende vier concrete
maatregelen voor:
1)
Investeer in signaalfunctie
Zorg dat goed opgeleide thuiszorgmedewerkers op één
plek hun signalen kwijt kunnen wanneer er bij cliënten
iets mis dreigt te gaan. Hierdoor kan er sneller
gehandeld worden.
2)
Ruimte voor professional
Geef thuiszorgmedewerkers meer ruimte om samen
met de cliënt te bepalen wat er in huis gedaan moet
worden. Dat kunnen mensen prima samen bepalen.
Als de cliënt dat zelf niet meer kan door (beginnende)
dementie kunnen kinderen of anderen die dichtbij
staan dit ook prima bepalen.
3)
Zorg voor een vast aanspreekpunt
Maak van de Wmo-consulent een casemanager die als
vast aanspreekpunt voor cliënt en zorgverlener blijft

functioneren. Zeker bij dagbesteding en individuele
begeleiding is dat van groot belang, maar ook bij hulp
bij het huishouden. Met een vast aanspreekpunt hoef je
niet meerdere keren je verhaal te doen bij een veranderende zorgvraag. Dat is voor de cliënt fijner en het
werkt efficiënter.
4)
Afschaffen eigen bijdrage dagbesteding
Mensen die thuis wonen moeten mee kunnen doen in
de maatschappij en contacten hebben met anderen.
Dagbesteding biedt deze mogelijkheden. Ook ontlast
het de mantelzorger. Iedereen die in aanmerking komt
voor dagbesteding moet er aan deel kunnen nemen.
Het CDA wil daarom de eigen bijdrage afschaffen.
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor
ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.
Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor
een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. De gemeente moet goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger. Daarnaast moet de dagopvang en respijtzorg
in de gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van
tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente
staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Het CDA
vindt het belangrijk dat de blijk van waardering (het
mantelzorgcompliment) jaarlijks terugkerend is.
Hulp bij het huishouden en dagbesteding dragen bij
aan de ontlasting van de mantelzorger. Gebruik deze
vormen van zorg ook hiervoor. Daarnaast moet er
ruimte komen voor een professional om met de mantelzorger te kunnen overleggen over de zorg. Tijd die
er nu eigenlijk niet is terwijl mantelzorgers daar soms
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wel behoefte aan hebben, omdat zij vaak geen ervaring
hebben met ouder worden en de toenemende
behoefte aan hulp en ondersteuning.
Personen met verward gedrag
De laatste jaren neemt het aantal overlastgevende incidenten waar mensen met verward gedrag bij betrokken
zijn toe. In de ondersteuning, opvang en zorg aan
mensen met verward gedrag spelen de voorzieningen
van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang
een belangrijke rol. Het CDA wil dat ondersteuning,
bescherming en soms behandeling zoveel mogelijk in
de thuissituatie wordt ingezet en is een voorstander
van het toepassen van ‘Housing First’. Het principe van
Housing First wordt inmiddels wereldwijd toegepast,
maar komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten (New
York). Chronisch dakloze mensen met psychische en
verslavingsproblemen worden meteen aan het begin
van het begeleidingstraject in een eigen huis geplaatst
en niet pas aan het eind. Dit is effectiever dan iemand
via verschillende tussenstappen met verhuisbewegingen toe te laten groeien naar uiteindelijk een eigen
woning. Om dit te realiseren is een gevarieerd arsenaal
aan woonvarianten nodig verspreid over heel Purmerend om maximaal tegemoet te komen aan de verscheidenheid van woonwensen van kwetsbare mensen.
Een groep waar momenteel geen toereikend zorgaanbod voor is zijn daklozen met een ernstige verslaving.
Hiervoor wil het CDA een voorziening realiseren zodat
aan deze groep passende zorg geboden kan worden en
overlast in de stad voorkomen wordt.

Schadelijk alcoholgebruik
Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel. In tegenstelling tot jongeren zijn volwassenen de afgelopen
jaren even veel blijven drinken. Naast maatschappelijke problemen die overdadig alcoholgebruik met zich
meebrengen levert het ook talrijke gezondheidsproblemen op. Een gedragsverandering in de samenleving ten
aanzien van alcoholgebruik vraagt om een lange adem.
Het CDA wil daarom dat het tegengaan van schadelijk
alcoholgebruik ook de komende jaren onderdeel blijft
van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Lokale toegang zorg
Inwoners met een zorgvraag weten lang niet altijd
bij wie zij aan moeten kloppen. De toegang tot lokale zorg moet logisch te vinden zijn zodat hulp snel
gevonden wordt. Hierdoor kan een klein probleem
klein gehouden worden. De bekendheid van de sociale
wijkteams en de loketten Jeugd of Wmo moet daarom
vergroot worden. Hierbij vindt het CDA het belangrijk
dat er zo veel mogelijk verbinding gelegd wordt met
plekken waar mensen al komen, zoals de huisarts.
LHBT
LHBT staat voor: lesbi’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Purmerend is een regenboogstad sinds 2012.
Dat betekent dat wij willen bijdragen aan de sociale
acceptatie van mensen met een andere geaardheid en
dat we vooroordelen en discriminatie aan willen pakken. Purmerend moet een stad zijn waar iedereen zich
sociaal veilig voelt om vanzelfsprekend “zichzelf” te zijn.
Geen enkel mens is gelijk, maar we zijn wel allemaal
gelijkwaardig. Wettelijk hebben we in ons land gelukkig
veel geregeld, maar sociaal maatschappelijk is die
gelijkwaardigheid nog niet zo vanzelfsprekend. Het
CDA wil dat Purmerend een regenboogstad blijft waarbij er aandacht is voor het verbeteren van de veiligheid,
sociale acceptatie en weerbaarheid van LHBT’ers.

Het CDA wil
•
Ruimte voor het geven van aandacht door de
professional bij hulp bij het huishouden
•
Geen eigen bijdrage voor dagbesteding
•
Mantelzorgers erkenning geven en onder
steunen door het bieden van goede respijtzorg,
dagopvang, training en advies
•
Vergroten van de bekendheid van de sociale
wijkteams, het Loket Wmo en het Loket Jeugd
•
Dak- en thuislozen met een chronische
verslaving een veilige opvangplek bieden
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Wonen
Wonen behoort tot de eerste levensbehoeftes en is een fundamenteel recht van de mens. Maar
wonen is meer dan dat. Omvang van de woning, locatie, indeling, maar ook veiligheid, gezondheid,
duurzaamheid en zeker ook betaalbaarheid, zijn belangrijke criteria bij de keuze voor een woning. Een woning moet passend zijn bij het inkomen, de samenstelling van het gezin of de levensfase waarin je je bevindt. Helaas is de woningmarkt voor veel mensen minder toegankelijk en zijn
veel woningen minder betaalbaar dan het CDA zou willen. Hoewel veel op landelijk niveau wordt
bepaald (aftrekbaarheid hypotheekrente, huurtoeslag) moet Purmerend doen wat het kan om de
verstopte woningmarkt weer vlot te trekken. Bouwen is daarbij de belangrijkste opgave. Het CDA
staat voor een goede balans tussen (sociale)huur- en koopwoningen en een goede balans in hoogen laagbouw. Zo ontstaat er ook ruimte voor starters- en seniorenwoningen, waarnaar de vraag
groot is.
Woonvisie meer dan alleen huizen
Op basis van de woondebatten in de stad heeft de raad
in 2017 de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin zijn de
volgende ambities benoemd. Purmerend wil:
1.
Een prettige woonstad blijven.
2.
De woningvraag van de eigen inwoners goed
kunnen bedienen.
3.
Voldoende woningen bouwen om de
bevolkingsomvang op peil te houden en
voldoende draagvlak behouden voor het
voorzieningenniveau.
4.
Bijdragen aan de woningvraag in de regio
Amsterdam.

identiteit van onze stad en bovendien kan voorzien in
de door iedereen gewenste woning. Dit betekent echter
niet dat we zomaar overal omhoog gaan. De
historische binnenstad is een locatie waar hoogbouw
niet gewenst is. Voor het CDA wordt deze binnenstad
begrensd door het water, dus vanaf de Herengracht,
richting Wolthuissingel naar de Where en vervolgens via
de Beemster ringvaart naar het Noordhollands kanaal.
Voor het CDA is het wel bespreekbaar om de toegangen naar de Stad te markeren met hoogbouw. Zoals
dat ook in de Weidevenne is gebeurd met Heel Europa,
zolang dit maar op gepaste afstand gebeurt van onze
binnenstad en met gevoel voor de omgeving.

Als CDA ondersteunen wij deze ambities en zien wij de
visie als een groeidocument dat regelmatig bijgesteld
en aangevuld moet worden. Daarbij moet de woonvisie
breder worden dan alleen huizen. Ook de leefomgeving heeft grote invloed op het onderwerp wonen.
Het CDA wil dat bij de eerst volgende aanvulling/
bijstelling ingegaan wordt op aspecten als het groen,
voorzieningen, duurzaamheid en ontmoetingsplekken
in de wijk. De in kaart gebrachte behoefte vormt voor
het CDA de basis in de gemeentelijke keuzes voor het
ruimtelijk beleid. Om te zorgen dat de visie actueel blijft
wil het CDA dat de gemeente in ieder geval elke 2 jaar
de ontwikkelingen en toekomstige behoefte op de
woningmarkt in kaart brengt en daarmee de woonvisie
actualiseert.

Het CDA ziet voor hoogbouw vooral kansen bij de
‘toegangspoorten’ van de stad, langs het spoor bijvoorbeeld aan de burgemeester D. Kooimanweg naast de
Albert Heijn of langs de oost/west route: grofweg de
route vanaf het Leeghwaterpark, Waterlandlaan, langs
P3. Bij het realiseren van hoogbouw vindt het CDA een
gemengd programma waarbij plaats is voor sociale
huur of sociale koop belangrijk. Evenals het uitgangspunt dat voor elk project een hoogbouwstudie
door de ontwikkelende partij moet worden gedaan in
nauwe samenspraak met gemeente en omwonenden,
waarbij wind- en bezonningsstudie integraal onderdeel
uitmaken van het plan.

Hoogbouw
Binnen het grondgebied van Purmerend is de nog beschikbare ruimte voor nieuwe woningen beperkt. Voor
het CDA staat vast dat hoogbouw kan bijdragen aan de

Koop of huur
Voor het CDA is het antwoord op deze vraag niet óf,
maar én huur én koop. Alleen door een goede verdeling tussen koop- en huurwoningen kunnen we voor
alle doelgroepen in Purmerend passende woonruimte
bouwen. Het is daarbij belangrijk dat we ons niet laten
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leiden door de waan van de dag, sentiment of de wens
van een ontwikkelaar. Daarom kiest het CDA ervoor om
de woonvisie te hanteren als uitgangspunt voor het bepalen van de behoefte. Op basis van deze visie wil het
CDA uiterlijk in 2025 netto 600 sociale huurwoningen
aan de voorraad hebben toegevoegd. Hier is echter niet
iedereen mee geholpen, met name de middeninkomens vallen tussen de wal en het schip. Ze verdienen
teveel voor de sociale huur en te weinig voor koop.
Landelijke wetgeving zou de liberalisatiegrens moeten
verhogen waardoor corporaties in staat worden gesteld
meer woningzoekenden te kunnen bedienen. De middeninkomens kunnen ook geholpen worden met een
starterslening. Het CDA zet naast sociale huurwoningen
in op de bouw van betaalbare koopwoningen en vrije
sector huurwoningen. Ook voor ouderen die graag
vanuit een koopwoning over willen stappen naar een
huurwoning, zijn huurwoningen en huurappartementen in de vrije sector van belang, aangezien zij vaak niet
in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

termijn graag getransformeerd naar een woningbouw
locatie. Op dit moment is er in de Koog een combinatie van bedrijven, sportverenigingen, scholen en een
beperkt aantal woningen aanwezig. Om het gebied
beschikbaar te maken voor woningbouw moeten de
daar gevestigde ondernemers worden verleid om te
verhuizen naar bijvoorbeeld de Baanstee. Het CDA kiest
hierbij bewust niet voor dwang, maar wil samen met de
ondernemers bekijken wat er mogelijk is om het gebied
gefaseerd te ontwikkelen. Het ombouwen en herbestemmen van bedrijfspanden tot woningen is voor
het CDA ook bespreekbaar. Bij een eventuele transformatie is werkgelegenheid zeker niet minder belangrijk
dan woningen. Daarom worden wat het CDA betreft

Type woningen
Een goede balans tussen koop en huur en betaalbaar
en duur is belangrijk, maar niet het enige in de keuze
voor het soort woningen. Purmerend kent nu relatief
veel eengezinswoningen. In een veranderende markt,
waarbij het aantal eenpersoonshuishoudens fors toe
neemt, is er ook vraag naar meer variatie in type
woningen. Het CDA ziet daarbij kansen in kleinere
veelal gelijkvloerse woningen. Bij nieuwbouw wil het
CDA dat er naast het formaat ook voorwaarden gesteld
worden met betrekking tot energie zuinige nieuwbouw.
Energie neutraal, zonder aanwezigheid van aardgas,
wordt hierbij de norm.
Centrum
Ons stadje vormt het hart van Purmerend, met zijn
winkels, horecaplein en historische panden. Het CDA
kiest ervoor om dit beeldbepalende stukje Purmerend
te behouden en te versterken. Dat betekent niet dat er
niets kan, maar wel dat dit met respect en gevoel voor
de locatie moet gebeuren. Projecten als de herbouw bij
Spijkerman of in de Peperstraat, waarbij op een
historiserende wijze wordt gebouwd, zijn hiervan een
mooi voorbeeld. Voor de Gedempte Singelgracht ziet
het CDA graag de ingeslagen weg voortgezet, waarbij
de jaren 60-70 bebouwing vervangen wordt voor
historiserende nieuwbouw. Op het terrein van de voormalige Nukahal en de tijdelijke parkeergarage
’t Lammetje ziet het CDA graag bouwontwikkelingen in
de vorm van woningen boven winkels of invullingen van de plint met een maatschappelijk karakter.
Belangrijk is ook hier dat de nieuwe bebouwing past in
de omgeving en dat er voldoende, bij voorkeur ondergrondse parkeergelegenheid overblijft.
Transformatie Bedrijventerrein De Koog
Het CDA ziet het huidige bedrijventerrein de Koog op

voor een deel van de bedrijven combinaties gezocht
met woningen in bijvoorbeeld hoogbouw waarbij in
de plint bedrijven zijn gevestigd en met woningen
erboven.
Het CDA wil
•
Uiterlijk in 2025 minimaal netto 600 sociale
huurwoningen aan de woningvoorraad hebben
toegevoegd
•
Behoud van de starterslening voor de aankoop
van een woning
•
Het historische centrum behouden en
versterken
•
Bedrijven terrein De Koog organisch
transformeren naar woningen
•
Geen hoogbouw in de historische binnenstad,
maar wel bij de ‘toegangspoorten’ naar de stad,
langs het spoor en langs de oost-westroute (de
route vanaf het Leeghwaterpark richting Waterlandlaan en langs P3)
•
Een actuele woonvisie als vertrekpunt voor
gemeentelijke keuzes voor ruimtelijk beleid
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Duurzaamheid
Purmerend kan en moet wat het CDA betreft bijdragen aan een duurzamere samenleving. Als
goed rentmeester is het CDA van mening dat we de natuur en cultuur geërfd hebben van onze
(voor)ouders en te leen hebben van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken
dan ons eigen kortzichtige belang. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Het CDA wil
uiteenlopende thema’s zoals wonen, mobiliteit, zorg en economische bedrijvigheid integraal bekijken. Hierbij willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen door het gebruik van hulpbronnen te beperken en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 te verminderen. Samen met de stad
wil het CDA zo werken aan een schone en leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Aardgasloos
In 2050 moet heel Nederland van het huidige aardgas
netwerk af zijn. In Purmerend is al ruim 75% van de
bestaande woningen aangesloten op het warmtenet
van de stadsverwarming. Dit biedt Purmerend de
unieke uitgangspositie om als een van de eerste gemeenten in Nederland aardgasloos te zijn. Voor het
CDA is het daarbij geen uitgemaakte zaak dat automatisch de resterende 25% van de woningen ook wordt
aange-sloten op de stadsverwarming. Feit is wel dat de
transitie periode er aan zit te komen, all electric of een
andere energieneutrale oplossing zijn voor het CDA net
zo goed mogelijk.
In de aankomende bestuursperiode wil het CDA dat
de gemeente de mogelijkheden in kaart brengt samen
met de partijen in het veld zoals Liander (distributeur
van gas), de woningcorporaties en onze inwoners. En
naast de theorie ook in de praktijk wordt getest. Het uitgangspunt hierbij is voor het CDA dat de omschakeling
zo veel mogelijk kostenneutraal verloopt en de lasten
voor onze inwoners niet stijgen, oftewel dat de gebruiker financieel niets inlevert. Daarnaast willen we
bekijken hoe de stadsverwarming verder kan verduurzamen door bijvoorbeeld gebruik te maken van
warmte die al in de stad aanwezig is. CDA denkt dan
bijvoorbeeld aan het realiseren van een datacenter
waar de restwarmte van koeling goed hergebruikt kan
worden.
Van afval naar grondstof
90% van ons afval bestaat uit grondstoffen die opnieuw

kunnen worden gebruikt. Om grondstoffen zoveel en
zo snel mogelijk te kunnen hergebruiken en bewustwording te creëren over onze afvalproductie is het
belangrijk ons afval goed te scheiden. Op dit moment
wordt ongeveer 57% van het huisvuil in Purmerend
gescheiden ingezameld, maar produceren we nog altijd
220 kilo restafval per inwoner. De gemeentelijke doelstelling ligt op 60 %, en dat is wat het CDA betreft te
laag. Het CDA kiest minimaal voor de landelijke ambitie
met een scheidingspercentage van tenminste 75% en
per inwoner maximaal 100 kilo aan restafval. Dit is niet
alleen goed voor het milieu maar ook voor onze
portemonnee, aangezien grondstoffen geld opleveren
en restafval geld kost.
Om deze doelstellingen te behalen zijn de inwoners
hier hard bij nodig. De gemeente moet daarom inzetten
op bewustwording en het makkelijk maken van afval
scheiden. Hierbij willen we bekijken of we kunnen
overstappen op een systeem waarbij we niet het plastic
wegbrengen maar ons restafval. Indien nodig wil het
CDA de afvalstoffenheffing zodanig opbouwen dat
je beloond wordt voor goed scheiden, en dat je meer
betaalt voor slecht scheiden.
Bewustwording en stimulering
We weten allemaal dat het besparen van energie een
noodzaak is, niet alleen goed voor het milieu, maar ook
voor de portemonnee. Niet voor alle inwoners van
Purmerend is het mogelijk om te investeren in
duurzaamheid van de woning. Door samen met
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Purmerendse bedrijven een terugverdienmodel-overeenkomst (“revolving fund”) aan te bieden kan deze
categorie ook duurzaamheidsmaatregelen treffen. Voor
CDA is dit een ‘win-win’ voor zowel de inwoners, lokale
ondernemers en het milieu.
Naast deze duurzame investeringen kan er ook met
kleine technische aanpassingen of met gedragsaanpassingen (bewustwording) energie bespaard worden.
CDA wil de inwoners van Purmerend nog meer stimuleren om het verbruik van energie te verminderen,
en denkt hierbij aan het houden van ‘groen-markten’
en het gericht informeren/ adviseren van inwoners
over mogelijke energiebesparingen. Bijvoorbeeld door
advies op maat te geven aan een hele straat waar hetzelfde type woningen is gebouwd.

nieuwbouw plaatsvindt worden deze gebouwen direct
energieneutraal neergezet. Ook aan de inkoop kant kan
de gemeente haar omgeving stimuleren. Het CDA wil
dat alle gemeentelijke voertuigen bij vervanging een
zero-emissie hebben. Ook ziet het CDA graag dat de
openbare verlichting voorzien wordt van LED lichtbronnen die in de nachtelijke uren gedimd kunnen worden.

Behalve de meest bekende duurzaamheid energiebesparing vinden wij het ook van belang dat de jeugdige
inwoners van Purmerend bewust worden van de productie van gebruiksartikelen en van ons voedsel. CDA
vindt dat de schooltuintjes moeten blijven en dat hier
ook een combinatie moet komen met ambachtelijke
beroepen, denk aan boeren, imkers, tuinders etc. CDA
wil zelfs in de woonvisie op laten nemen dat er bij alle
nieuwbouw rekening gehouden moet worden met de
huisvesting van stadsvogels en insecten (biodiversiteit), denk hier bijvoorbeeld aan de huismus. Hiervoor
zijn speciale dakpannen waarin de huismus zich kan
nestelen. Uiteraard willen wij ook dat alle nieuwbouw in
Purmerend energieneutraal worden gebouwd.

Voorbeeldfunctie
De gemeente kan in haar eentje niet zorgen voor een
duurzame stad, maar heeft wel een belangrijke voorbeeldfunctie. Als we van bedrijven, organisaties en
particulieren een hoog ambitieniveau vragen, dan mag
de gemeente zelf zeker niet achterblijven. Het CDA
vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente haar rol
oppakt. Het meest zichtbaar daarin zijn de gemeentelijke gebouwen. Het CDA wil in deze periode streven
naar het behalen van een A label voor deze gebouwen.
Daarnaast wordt alle energie die de gemeente gebruikt
duurzaam en bij voorkeur lokaal opgewekt. Zodra een
gemeentelijk pand vervangen moet worden of er

Het CDA wil
•
Een aardgasloos Purmerend, zoveel mogelijk
kostenneutraal voor de inwoners realiseren
•
Aansluiten bij de landelijke ambitie met een
afvalscheidingspercentage van tenminste 75%
en per inwoner maximaal 100 kilogram restafval
•
Een voorbeeldrol voor de Gemeente
Purmerend bij duurzaamheid, door het
verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen
en via het inkoopbeleid
•
In de woonvisie op laten nemen dat er
energieneutraal gebouwd moet worden en
eisen stellen met betrekking tot biodiversiteit
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Onderwijs
Investeren in jongeren en onderwijs zorgt in de nabije toekomst voor gelukkige inwoners van
Purmerend. Scholen zijn daarbij verantwoordelijk voor een goed onderwijsprogramma; de onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. De gemeente stimuleert diversiteit in onderwijsaanbod,
goede onderwijshuisvesting en veiligheid op en rond de scholen. Het CDA vindt dat de gemeente
daarin moet blijven investeren. Een school moet een plek zijn waar je je thuis voelt. Het CDA vindt
het belangrijk dat je een school kunt kiezen die bij je past. We willen daarom dat scholen hun eigen identiteit, qua geloofsovertuiging of op basis van pedagogiek of didactiek behouden.

Jong geleerd
Vanaf 1 januari 2018 is er voor de wet geen verschil
meer tussen peuterspeelzalen en kinderdagopvang.
Dat biedt kansen. Het is bewezen dat het goed is voor
de ontwikkeling van het jonge kind om ten minste
twee dagdelen per week gebruik te maken van peuteropvang. Het CDA wil de drempel daarvoor zo laag
mogelijk houden. Het moet voor elk gezin mogelijk zijn.
Ook voor gezinnen met een laag inkomen is het van
belang dat kinderen vroeg toegang krijgen tot de peuteropvang of de kinderopvang. Dit vergroot de
mogelijkheden voor de toekomst en draagt bij aan
gelijke kansen in de samenleving. Als het inkomen op
bijstandsniveau is, moet peuteropvang gratis zijn.
Investeer in de jeugd
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor
alle vormen van jeugdhulp. Problemen in opvoeding
en gedrag worden vaak op school gesignaleerd. Dat
betekent dat onderwijs en gemeente nauw moeten
samenwerken. Het CDA vindt dat de gemeente moet
doorgaan met investeren in preventieve jeugdhulp
op school. De afgelopen twee jaar is de pilot “schoolmaatschappelijkwerk” zeer succesvol geweest. Doorgaan met investeren en deze proef omzetten in beleid,
zorgt ervoor dat jongeren worden gezien en direct hulp
krijgen wanneer dat nodig is. Dit helpt jongeren en
ouders. Voordat de problemen te groot worden kan er
hulp geboden worden. Voorkomen is voor de gemeente
ook nog eens veel goedkoper dan genezen.
Beroepsonderwijs
Het CDA wil het aanbod van beroepsopleidingen
(mbo) in Purmerend vergroten. Met het oprichten van
een campus voor het mbo op de locatie van het Karakietpark, ontstaan daarvoor kansen. Bij de nieuwbouw
kan rekening worden gehouden met de behoefte aan
opleidingen die aansluiten bij de werkgelegenheid in
de regio. Het CDA wil dat de gemeente samen met het
mbo kijkt naar waar behoefte aan is. Zo ontbreekt ook
een Entree-opleiding (mbo niveau 1) voor een kwetsbare groep jongeren. Op dit moment is deze categorie
aangewezen op Zaandam of Hoorn. Het CDA wil dat de
gemeente afspraken maakt met het Regio College en
het Horizon College over het aanbod van opleidingen
in Purmerend.

Onderwijs en bibliotheek
Er is een gemeenschappelijk doel om jongeren te
helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige burgers. Mediawijs en goed kunnen lezen
zijn voorwaarden voor een geslaagde schoolcarrière.
Bibliotheek Waterland heeft een groot aanbod om dit
mogelijk te maken; bijvoorbeeld een boekenpakket als
aanvulling op de schoolbibliotheek. Er is een ruimte om
in alle rust huiswerk maken.
Op het NL plein kunnen volwassenen samen, met
behulp van een coach, beter leren lezen en schrijven of
de Nederlandse taal beter leren spreken. Ook kunnen
zij leren omgaan met internet. Deze “huiskamer” draagt
bij aan de persoonlijke ontwikkeling en participatie van
onze inwoners. Behalve een centrum voor kennis en
cultuur zal de bibliotheek van de toekomst steeds meer
een sociale rol gaan vervullen en een plek bieden voor
ontmoeting.
Natuur en milieueducatie
Meer kennis over natuur, milieu en landschap, vergroot de betrokkenheid en maakt je bewust van de
omgeving. Het CDA wil dat de gemeente Purmerend
leerkrachten in het basisonderwijs, die praktische en
levendige natuurlessen willen geven, ondersteunt.
Naast schooltuintjes moeten scholen zich daarom kunnen inschrijven voor NME-lessen die in samenwerking met bijvoorbeeld het IVN of een plaatselijke imker worden gegeven. Deze lessen worden bij
voorkeur in de omge-ving van de school gegeven,
waarbij het mogelijk moet zijn om een leskist of ander
lesmateriaal te lenen van de gemeente.
Het CDA wil
•
Peuteropvang mogelijk maken voor alle
gezinnen
•
Voortzetting van de pilot schoolmaatschappelijk werk
•
Mbo-beroepsopleidingen die aansluiten bij
werkgelegenheid in Purmerend
•
Een Entree-opleiding voor kwetsbare jongeren
in Purmerend
•
Versterken van de maatschappelijke functie van
de bibliotheek
•
Vraaggericht het basisonderwijs ondersteunen
bij lessen gericht op Natuur- en Milieu Educatie
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Veiligheid
Veiligheid is een zaak van iedereen. Het CDA wil de veiligheidsproblemen in de stad samen met de
partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers) aanpakken door
preventie, toezicht en handhaving. Wij zijn namelijk van mening dat een echte veilige samenleving
veel verder gaat dan het inzetten van politie. Goede voorbeelden zijn wat ons betreft Burgernet,
Team buurttoezicht, ‘Het ogen en oren project’ en de WhatsApp groepen voor buurtpreventie.
Voor de aanpak van het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is
samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel.
Preventie
Besef is de eerste stap bij preventie, het CDA ziet dan
ook veel in goede voorlichting vanuit de praktijk. Hierbij
moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een voorlichtingsavond waarbij bijvoorbeeld een ex-inbreker vertelt
hoe hij te werk ging of een overval training op locatie
voor de middenstand. Het CDA verwacht hierin van de
gemeente, in samenwerking met de politie, een
faciliterende en organiserende rol. Ook het inzetten
van teams die bijvoorbeeld op de markt zakkenrollers
naspelen om zo mensen op hun gedrag te attenderen,
dragen bij een de benodigde bewustwording; of een
preventie- of praktijkoefening door de brandweer in
bijvoorbeeld een verzorgingshuis of school kan voor
het gewenste effect zorgen. Een andere vorm van
preventie vloeit voort uit controle. Het CDA vindt het
cameratoezicht met live meekijken op plaatsen waar
’s avonds veel mensen bijeenkomen, zoals bijvoorbeeld op de Koemarkt daar een goed voorbeeld van.
Veiligheid is echter niet alleen iets van de overheid.
Juist inwoners kunnen in belangrijke mate bijdragen
aan deze sociale controle. Het ogen en oren project is
hiervan een prachtig voorbeeld.
Handhaving
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten
niet alleen ingezet worden in het centrum, maar ook
in de woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er
ook gereageerd kan worden op kleine ergernissen en
overtredingen. Uitgangspunt bij de inzet van BOA’s is
dan ook het verbeteren van de leefomgeving en niet
het vergroten van de inkomsten. Bij vandalisme herstelt
de gemeente zo snel mogelijke (kleine) vernielingen in
de openbare ruimte. Doet hiervan aangifte en verhaalt
waar mogelijk de schade op de daders.
Wijkagent
Wijkagenten zijn het lokale gezicht van de politie. Zij
leveren een belangrijke bijdrage aan de handhaving
van de openbare orde en veiligheid en de leefbaarheid
in de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat de
wijkagent bekend is bij de inwoners en zichtbaar aan-

wezig is in de wijk. Ook is het belangrijk dat er vanuit de
politie aandacht is voor ondermijning. Ondermijning
betekent grofweg vermenging van de onderwereld en
de bovenwereld (drugshandel, fraude, witwassen). De
activiteiten raken niet alleen personen, ook wordt het
vertrouwen in de maatschappij er door aangetast. Om
als overheid zo effectief mogelijk te kunnen optreden is
een integrale aanpak nodig.
Zorg en veiligheid
Er zijn veel verschillende organisaties die zich, elk vanuit
hun eigen expertise en aandachtsgebied, bezighouden
met zorg en straf. Deze organisaties werken ofwel
vanuit een justitiële invalshoek, ofwel vanuit de zorg
(psychiatrie, de bescherming van kinderen, slachtoffers, schuldhulpverlening etc.). Voor de aanpak van
het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit is samenwerking tussen zorg en
veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak van verwarde
personen is het van belang dat het werk van de politie
en de aanbieders van zorg elkaar goed weten te vinden.
Nu worden mensen vaak tijdelijk in een cel gezet als
zij op straat voor onveilige situaties zorgen, terwijl zij
eigenlijk intensieve zorg nodig hebben. Het CDA wil dat
deze samenwerking tussen zorg en veiligheid blijvend
aandacht heeft.
Het CDA wil
•
Veiligheidsproblemen in de stad samen
aanpakken
•
Voortzetting en versterking ogen en oren
project
•
Intensieve samenwerking tussen politie en zorg
om problemen effectief aan te pakken
•
Dat de wijkagent bekend is bij de inwoners en
het gezicht is van de wijk
•
Bij preventie extra nadruk op voorlichting
vanuit praktijk en oefening: voorlichting
inbraakpreventie door ex-inbreker,
voorlichting middels “zakkenrollersteam”,
overvaltraining voor ondernemers
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Bestuur en politiek
Een belangrijke uitdaging voor onze democratie ligt in de vraag hoe we mensen binnen onze
gemeenschap met elkaar kunnen verbinden en kunnen betrekken bij het besturen van de stad.
Het CDA wil graag dat Purmerend een stad is waar verschillen mogelijk zijn en waar mensen met
elkaar omgaan met respect voor elkaars verschillen. Naar elkaar luisteren en open staan voor
andere meningen betekent niet dat je het met elkaar eens hoeft te zijn. Het debat dient te worden
gevoerd op inhoud, met respect voor de ander. Gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Niet in de laatste plaats bij het
geven van commentaar op elkaar via de sociale media. Openbare ruzie op sociale media tussen
raadsleden en bestuurders is het CDA een doorn in het oog.
Informatie en goede dienstverlening
Politiek en bestuur moeten zo transparant mogelijk zijn
en vooral dicht bij de burger staan. De menselijke maat
moet leidend zijn. Het CDA vindt daarom goede
dienstverlening en informatievoorziening voor inwoners van Purmerend van groot belang.
Dienstverlening en informatievoorziening aan burgers
vindt steeds meer digitaal plaats. Formulieren kunnen
worden ingediend via internet, meldingen kunnen
worden gedaan of vragen kunnen worden gesteld via
Facebook, Twitter en WhatsApp. Ook is de gemeente
heel actief met het verspreiden van nieuwsberichten via
sociale media. Voor een grote groep mensen is dit een
uitkomst. Niet iedereen kan echter meekomen met de
snelheid waarin de digitalisering plaatsvindt. Het CDA
vindt het belangrijk dat de gemeente voor iedereen
bereikbaar blijft. Het loket op het gemeentehuis moet
daarom blijven en mensen moeten een afspraak kunnen maken op het stadhuis. Ook is het van groot belang
dat de gemeente telefonisch goed bereikbaar is en dat
belangrijk nieuws ook huis aan huis wordt verspreid.
Integriteit
Goed bestuur is integer bestuur. Raadsleden, commissieleden, wethouders en ambtenaren staan in dienst
van Purmerenders, bedrijven, instellingen en bezoekers van de gemeente. Dit vraagt om een transparante
houding waar het gaat om het voorkomen van
belangenverstrengeling. Informatie of kennis die is opgedaan vanuit het werk voor de Gemeente Purmerend

mag nooit worden gebruikt voor eigen voordeel.
Uitgangspunt bij het handelen van politieke ambtsdragers is altijd het gemeenschappelijk belang.
Lokale lasten en financiën
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.
Bij elke uitgave moet de vraag worden gesteld of die in
het belang is van de inwoners van Purmerend.
Belastingen en leges moeten in verhouding zijn met de
dienst die wordt geleverd. Het uitgangspunt daarbij is
dat ze de kosten moeten dekken.
Bij het besturen van een stad van 80.000 inwoners
hoort een flinke buffer voor geval van nood. Het CDA
streeft ernaar dat de vereiste buffer in de algemene
reserve niet wordt aangetast. De algemene reserve
dient groter of gelijk te zijn aan het benodigde weerstandsvermogen en bedraagt in het geval van Purmerend minimaal 15 miljoen euro. Dat lijkt veel voor een
algemene reserve, maar is niet meer dan noodzakelijk.
Het verhogen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB)
doen we uitsluitend met de inflatiecorrectie.
Het CDA wil
•
Het fysieke loket openhouden voor mensen die
geen toegang hebben tot de digitale wereld
•
Doorlopende aandacht voor integriteit
•
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) uitsluitend
verhogen met de inflatiecorrectie
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