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

Klimaatadaptatieplan

Aandacht voor elkaar

Solidariteit

We staan aan de vooravond van de
kerst, dagen die voor velen een
speciale plaats innemen.
Samenkomen met familie, uit eten
gaan, gezellig met vrienden een
borrel drinken, kortom dagen om
naar uit te kijken. Corona zet door
veel van deze activiteiten een dikke
streep. De gestelde maatregelen
nopen ons om thuis in klein
gezelschap de kerst te vieren. Voor
velen een ramp, met name voor de
horeca, alleenstaanden en grotere
families. Aan de maatregelen kunnen
we niets veranderen, maar we
kunnen wel trachten aandacht te
schenken aan mensen die eenzaam
zijn. Geef aandacht aan mensen die
alleen zijn in je kennissenkring of in je
directe omgeving. Een klein beetje
aandacht betekent vaak heel veel
voor deze mensen. De Stadspartij
wenst iedereen toch een fijne kerst
en een goed 2021.

D66 is blij met het klimaatadaptatie
plan. Wat ons betreft moeten we nu
doorpakken. Je neemt maatregelen
om te vergroenen en hittestress en
wateroverlast tegen te gaan nooit te
vroeg, we zijn eerder te laat. Dus
meer inzetten op natuurinclusief
bouwen, niet alleen voor de flora en
fauna maar ook voor de leefomgeving
van de mens, aansluiten bij Operatie
Steenbreek en het vergroenen van
schoolpleinen en aanleggen van
geveltuintjes oppakken. Verder goed
dat ingezet wordt op het behoud van
grote bomen in de stad. Dat heeft
voor D66 zeker meerwaarde. En
verstandig dat inwoners van
Purmerend betrokken worden bij de
plannen. Gemak en groen kan prima
samen en meer groen in de stad
heeft op vele gebieden alleen maar
voordelen. Dus fijn dat het plan er ligt
en nu meters maken!

Bij het CDA geloven wij in een sterke
samenleving en daar zetten we ons
voor in. Samen zoeken naar
oplossingen is moeilijker dan de
verschillen benadrukken, of elkaars
standpunten niet respecteren. De
verharding in de maatschappij zoals
wij die nu zien, vinden wij niet OK.
Enkele aandachtspunten die wij
wekelijks in onze fractie oplezen: ‘leer
mij minder te haten om meer te
beminnen, minder af te breken om
meer op te bouwen en minder
bezorgd te zijn om meer te hopen’.
Wij zijn ervan overtuigd dat als
iedereen deze simpele
aandachtspunten in praktijk brengt,
wij onze samenleving sterker maken.
Besteed de komende kersttijd
aandacht aan uw dierbaren of uw
eenzame buren. Het CDA bezorgt
zoals eerder een warme maaltijd bij
een aantal mensen. Een simpel
gebaar, maar oh zo gewaardeerd.

De nachten worden langer en kouder.
De tijd van warme truien, lichtjes en
gezellig samen zijn, is aangebroken.
Samen zijn we dit jaar op een afstandje, of zijn we slechts in gedachten bij elkaar. Het is niet voor iedereen
een tijd van gezelligheid, voor velen
zijn de nachten nu nóg langer. Onzekerheid en angst voor de toekomst
houdt mensen wakker. Eenzaamheid
groeit nu fysiek menselijk contact
ontbreekt. Het is tijd voor solidariteit
en voor verbinding. Juist nú is het
belangrijk er voor elkaar te zijn en
voor elkaar te zorgen. Geef bijvoorbeeld aan de Voedselbank, bied
steun aan mensen die het zwaar
hebben, vraag elkaar wat vaker hoe
het gaat. Een klein gebaar kan veel
betekenen. Leven doen we samen.
GroenLinks wenst iedereen warme,
liefdevolle, inspirerende en veilige
feestdagen toe!
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De
VVD fractie
wenst u
hele fijne
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een vooral
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2021!
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Een virtuele kerstgroet
We begonnen dit jaar nog met grote
groepen mensen bij elkaar, een
knuffel bij de ontmoeting of een arm
om elkaar heen. Nu fysiek op 1,5
meter en alleen in groepsverband nog
digitaal. Vergaderen gaat via Teams,
zo komen we tot besluitvorming. Het
algeheel toegankelijk toilet op de
Koemarkt krijgt zijn vervolg. Het
plaatsen van de noodwoningen gaat
gestaag. Zo ook ideeën voor een
parkeergarage voor het stadhuis na
een motie van onze partij. Zelfs ons
idee voor een buitenbad bij het
Leeghwaterbad kwam bij een andere
partij in het vizier.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een
voorspoedig 2021 en hopen dat
Purmerend weer een bruisende stad
zal worden, als corona verslagen is.
Wij gaan schouder aan schouder
richting de fusie met de Beemster en
kijken uit naar de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
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Klimaatadaptieplan
2021-2024
Dat het klimaat aan het veranderen is,
merken we aan de lange periodes
van warmte en droogte, afgewisseld
met hevige regenbuien.
Ons landschap is hier niet echt op
ingericht. Om aan deze verande
ringen het hoofd te kunnen bieden, is
het ‘klimaatadaptieplan 2021-2024’
opgesteld. In dit plan wordt onder
andere voorgesteld dat er meer groen
gaat komen, ruimte voor water grotere bomen en de realisatie van
waterbekkens. Het doel is water
opvangen bij natte periodes en
afgeven tijdens droogte en in onze
tuintjes minder steen en meer groen.
De Kom A7 zal ook zijn bijdrage
leveren. Het Beusebos wordt
multifunctioneel ingericht met als kers
op de taart het door de gemeente
raad gewenste Van der Valk hotel! De
Ouderenpartij AOV Purmerend wenst
een ieder prettige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2021.

Rijn Buskoop,
raadslid

In 2021 wordt het beter

Exit corona

Onze gedachten zijn bij alle mensen
die, onder andere door covid-19, in
2020 dierbaren verloren hebben of
financieel klem kwamen te zitten. De
'hele wereld' heeft zijn hoop
gevestigd op de coronavaccinaties.
Na vaccinatie kunnen we als het
goed is weer naar een meer normale
samenleving terug. Laten we daarbij
landen die minder goed toegang
hebben tot de vaccins niet vergeten!
We zien nu nieuwe werkwijzen
ontstaan en dat is goed. Het is
mogelijk dat de coronapandemie
nieuwe werkwijzen brengt die
toekomstbestendiger zijn. We moeten
er niet naar streven volledig terug te
willen naar pré-corona. Laten we
leren van deze crisis. Hier is
samenwerking voor nodig… met
iedereen in onze maatschappij. De
PvdA blijft bereid tot samenwerking.
Wij wensen u een goed 2021 toe.

Nog even volhouden, het vaccin is
binnenkort beschikbaar.
Zodat we volgend jaar onze
bewegingsvrijheid terug krijgen en de
economie kan herstellen.
Dat we weer naar café en restaurant
kunnen gaan en theater en festival
kunnen bezoeken.
Gemeentebelangen wenst u fijne
feestdagen en het beste voor het
nieuwe jaar.
Ook in 2021 blijven wij ons voor u
inzetten.
Doet u mee! Word lid van GBP.

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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