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Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad.

Coen Lageveen,
raadslid

Astrud Wildschut,
raadslid

Annemiek Nuijens,
raadslid

Wijklunch Wheermolen

Uitreiking Femme Award 2020

De Stadspartij is altijd dichtbij en in
gesprek met de inwoners. Daarom
organiseren wij regelmatig
wijklunches in de stad. Bewoners
krijgen een uitnodiging om onder het
genot van een kopje koffie of thee en
een broodje in gesprek te gaan met
een fractielid of wethouder van de
Stadspartij. In de gesprekken horen
we wat er leeft in de wijk. Wat gaat
goed, wat kan beter of wat verdient
de aandacht? Wat vinden de
bewoners van de plannen of
ontwikkelingen in de wijk?

Voor het derde jaar reikte D66
wegens Internationale Vrouwendag
de Femme Award uit aan de vrouw
die zich volgens de inwoners van
Purmerend het meest inzet op het
gebied van het jaarlijkse thema. Dit
jaar was het thema vrijheid. Vrijheid is
onafhankelijk zijn, kunnen doen wat
je wilt en eigen keuzes maken. Er zijn
zoveel vrouwen die zorgen dat
andere vrouwen en meisjes vrij
kunnen zijn.

Wij zien u graag u bij onze volgende
wijklunch!

De Femme Award 2020 werd
gewonnen door Latifa Chaara,
jeugdmaatschappelijk werker bij
Jeugdhulp Spirit. Zij is een
fantastische hulpverlener met oog
voor vrouwen en hun behoeften. Ze is
een warme persoonlijkheid en bereid
buiten de lijntjes te kleuren waardoor
zij gemakkelijk in contact komt met
vrouwen die hulp behoeven. D66 is
trots om de derde Femme Award aan
Latifa te hebben mogen uitreiken.

stadspartijpurmerend.nl

purmerend.d66.nl

Onlangs was de wijklunch in de
Wheermolen, een wijk waar veel
gebeurt of staat te gebeuren de
komende tijd. Reden voor de
wijkmanager, wijkagent, wijkhand
having, project Ogen en Oren, en
Intermaris om ook aanwezig te zijn.

Cees van Urk,
raadslid

‘Al vele jaren wordt het gesprek
gevoerd over een aanvullende
voorziening in de stad, bedoeld voor
mensen met een zeer complexe
zorgvraag in combinatie met overlast
gevend gedrag’, aldus organisaties
als AOP, Parnassia Groep/ Brijder,
Leger des Heils en Leviaan in een
brief aan het college.
Het CDA onderschrijft de wens om te
komen tot een beschermde
woonvoorziening (voor ongeveer
twintig personen) waarbij 24/7 zorg
aanwezig is. Belangrijk is dat we
daarbij ook rekening houden met wat
een dergelijke woonvorm betekent
voor de omwonenden. We erkennen
dat de Woonplek hinder kan
opleveren. Goede afspraken met alle
partijen zijn daarom essentieel. Daar
zetten we ons voor in. Voor meer info:
zie de website van het CDA.

cda.nl/noord-holland/purmerend

Nieuwe toewijzingsregels

Voor de politiek was het een lastige
maand: de chronisch verslaafden
moeten gehuisvest en opgevangen
worden, maar waar?

De woningnood in Purmerend is
enorm en nog steeds het hoogst bij
sociale huurwoningen. En als er dan
al sociale huurwoningen zijn, dan
moeten de corporaties deze kunnen
toewijzen.
Deze woningen worden toegewezen
op basis van inschrijfduur en loting.
Dit wordt door vele wachtenden als
onevenwichtig ervaren. De gemid
delde wachttijd ligt boven de tien jaar.
Om die reden zijn nieuwe toewijzings
regels in de maak. We gaan terug
naar een puntensysteem. De punten
kun je scoren in drie categorieën:
Inschrijfduur, (actief) Zoekgedrag en
Spoedeisendheid. Inschrijfduur en
zoekgedrag zijn goed te meten, maar
spoedeisendheid vraagt om objec
tieve criteria, ter voorkoming van
gevoelens van willekeur.
De PvdA heeft vertrouwen in de
verdere uitwerking van deze nieuwe
toewijzingsregels, maar blijft zich
vooral inzetten op ‘Bouwen aan
Purmerend’.

De raad en het college zijn er voor
alle inwoners. Het was dan ook
jammer dat er via de sociale media
weinig steun was om ook voor deze
groep inwoners een passende oplos
sing te vinden. De raad neemt na
goede inventarisatie een besluit dat
altijd boven privé-belangen moet
gaan. Dat we niet iedereen tevreden
kunnen stellen, moet men begrijpen.
Een mening mag en moet je hebben,
maar wel met respect voor elkaar.

Timo Roeleveld,
raadslid

Zuinig op bossen!

Fietsen op de Koestraat

Bossen zijn enorm belangrijk voor
biodiversiteit en van groot belang in
en voor het leven van mensen. In
2012 riep de VN daarom 21 maart uit
tot Internationale dag van het bos.
Daarmee vraagt de organisatie aan
dacht en inzet voor bosgebieden.
Bomen en bossen zorgen voor
schone(re) lucht door onder meer
afvang van fijnstof. Bovendien leven
er dieren, planten en insecten. Dat
belangrijke, divers biologische, eco
systeem staat in de snel verstedelij
kende omgeving sterk onder druk.
Bossen zijn belangrijk voor de kwali
teit van de leefomgeving en van
levensbelang voor het leven op aarde.

Vroeger moest je op de kop van de
Koemarkt uitkijken voor passerende
automobilisten. Inmiddels is dit het
domein geworden van fietsers en
voetgangers die de ruimte met elkaar
delen. Fietsers banen zich slalom
mend een weg langs voetgangers,
kinderwagens en rollators. Frustratie
en onbegrip bij voetgangers en
fietsers zijn het gevolg, omdat niet
duidelijk is aangegeven dat de ruimte
gedeeld moet worden. Voetgangers
weten onvoldoende dat je in de rest
van de binnenstad alleen mag lopen
en op de Koestraat tussen Hema en
ABN Amro fietsen wel is toegestaan.

Dit jaar is het thema van de Internati
onale dag van het bos Bossen en
Biodiversiteit. GroenLinks vindt
bomen en bossen te belangrijk om op
te offeren voor particulier onderne
merschap. Daarom: handen af van
het Beusebos!

purmerend.groenlinks.nl

Wim Wilschut,
commissielid

De Woonplek

ouderenpartijaovpurmerend.nl

Zoektocht naar een
Woonplek

Jeroen Adolfs,
raadslid

Het is een lastig vraagstuk. Gaat het
niet over de kosten, dan wel over de
plek. Er is besloten eerst te kijken
wat de randvoorwaarden zijn, en
dan verder te zoeken naar een juiste
oplossing, met advies van
deskundigen.

Fred Beijert,
fractievoorzitter

De VVD vindt dat de inrichting van de
Koestraat daarom enigszins moet
worden aangepast, zodat voet
gangers en fietsers weten dat ze hier
allebei gebruik van mogen maken en
elkaar gemakkelijker ruimte zullen
geven.

vvd-purmerend.nl

Nicole Moinat,
fractievoorzitter

Geen biomassa uit
buitenland

PVV-Raadslid worden?

Zoals bekend wordt in Nederland veel
biomassa gebruikt voor verwarming
en het genereren van elektriciteit. Als
dit afvalhout betreft dat niet nodig is
voor de biodiversiteit, dan is dat
misschien een alternatief voor
fossiele brandstof. Voor onze
behoefte is echter meer hout nodig
dan in Nederland jaarlijks bijgroeit. Dit
wordt gekocht in andere landen,
zoals de Baltische Staten. Wij willen
geen ongecertificeerde biomassa
importeren!

purmerend.sp.nl

In november 2021 zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. De PVV
zet zich vol in voor een beter
Purmerend. Wij staan onder andere
voor: meer woningen, geen
islamisering, een veilige stad, lagere
lasten voor burgers en ondernemers,
behoud van ons aardgas, uitstekende
ouderenzorg en geen opvang van
asielzoekers.
Heeft u interesse? Stuur dan uw
CV en motivatiebrief naar
n.moinat@purmerend.nl. Wij hopen
van u te horen!

raad.purmerend.nl (fracties)

Bram Buskoop,
fractievoorzitter

Parkeerbeleid ramp voor
binnenstad
De parkeerplannen van het
gemeentebestuur zijn volgens ons
een ramp voor de binnenstad. Slecht
voor ondernemers, bezoekers en
bewoners. Parkeertarieven worden
25% hoger en speciale vergunnings
plaatsen voor bewoners verdwijnen.
Gemeentebelangen wil parkeerbeleid
dat goed is voor de binnenstad.
Zodat bewoners hun auto vlakbij huis
kunnen parkeren, zonder te concur
reren met bezoekers, en zodat bezoe
kers hun auto betaalbaar in een
parkeergarage kunnen zetten.

gbpurmerend.nl

Raad.purmerend.nl
De gemeenteraad heeft een eigen website: raad.purmerend.nl. Behalve algemene informatie over de gemeenteraad vind je via
de knop Politiek Portaal de raads- en commissievergaderingen in de raadskalender, met alle bijbehorende vergaderstukken.

Taken gemeenteraad
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Met meer dan 80.000 inwoners heeft de raad van Purmerend
37 zetels die zijn verdeeld over de verschillende politieke partijen. De gemeenteraad treedt op namens de bewoners van
Purmerend, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college
van burgemeester en wethouders. De raad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.
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