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

Melvin Smid,
raadslid

Astrud Wildschut,
raadslid

Goud en zilver
Tijdens het EK para-atletiek werd het
wederom duidelijk. Purmerend en
Beemster barsten van het talent. Fleur
Jong (goud) uit Middenbeemster en
Stefan Rusch (zilver) uit Purmerend
vielen beiden in de prijzen. Al jaren
geven zij bloed, zweet en tranen voor
dat ene doel: een medaille bij de
Paralympics in Tokio. Alles wijst erop
dat het dit jaar doorgaat. Door hun
inzet zetten Fleur en Stefan hun
woonplaats op de kaart. Drievoudig
paralympisch kampioene Marlou
´Blade Babe´ van Rhijn uit Purmerend
heeft net haar carrière beëindigd.
Maar Beemster heeft nog snow
boarder Chris Vos die hopelijk weer
hoge ogen zal gooien in Beijing in
2022. De Stadspartij – Beemster
Polder Partij is trots op deze sporters
die laten zien dat ook met een beperking veel mogelijk is en wenst ze veel
succes!

stadspartijpurmerend.nl

Verlenging Regeling Reductie
Energiegebruik
D66 vindt het belangrijk dat subsidieregelingen worden voortgezet bij het
verduurzamen van woningen. Dit gaat
wat ons betreft hand in hand met
aandacht besteden aan energie
bewustzijn en voorkomen van verspilling. Want er valt nog veel winst te
behalen rond energiegebruik en
isolatie. Woningeigenaren kunnen nog
tot eind 2021 voor zeventig euro aan
duurzame producten aanschaffen
zoals LED lampen, radiatorfolie etc.
Ook kan achteraf zeventig euro sub
sidie worden aangevraagd op producten die na juni 2020 zijn aangeschaft
om energie te besparen. Ga naar de
website van het Duurzaam Bouwloket
om gebruik te kunnen maken van de
subsidie of om gelijk producten te
bestellen in de webshop met de
voucher; www.duurzaambouwloket.nl/
subsidie-rre-purmerend. De subsidie
is geldig t/m 31 december 2021 of als
het subsidieplafond is bereikt, dus
wees er snel bij!

purmerend.d66.nl

Kathleen Visser,
raadslid

Fred Koot,
raadslid

Trees Lamers,
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raadslid

Een ruwe diamant

Start De Woonplek

Een auto, wat nu?

De Schapenmarkt, op het oog misschien wel het minst fraaie stukje
historisch centrum dat er nog is.
Vervallen gebouwen, een grote hal
voor opslag en een parkeerterrein, dat
moet en kan beter. Juist deze locatie is
de poort van ons historisch centrum
en de Koemarkt. Een locatie met een
enorme potentie, een ruwe diamant!

Purmerend kent een grote diversiteit
aan mensen. Er is een kleine groep
inwoners die veel tegenslag
ondervindt. Zij ervaren veel problemen
tegelijkertijd, op het gebied van
financiën, relaties,
verslavingsproblematiek, huisvesting,
psychische en lichamelijke klachten.
Het kan gaan om mensen die zorgen
voor overlast in de buurt en
begeleiding nodig hebben.
Naar aanleiding van drie
werkbezoeken voelt GroenLinks zich
gesterkt in haar standpunt dat een
opvang gerealiseerd moet en kan
worden in Purmerend voor deze
groep inwoners. GroenLinks wil dat
een kleinschalige opvang gerealiseerd
wordt waar zorg wordt geboden,
zeven dagen per week en 24 uur per
dag. Er zijn mensen die buiten de
boot vallen, die laat je niet aan hun lot
over. GroenLinks staat voor een
samenleving waar iedereen bij hoort
en iedereen mee kan doen.

We spraken Nathalie* die vorig jaar
dolblij de sleutel van haar woning in
ontvangst nam. Haar verlangen naar
een eigen plek was enorm. Na jaren
wachten eindelijk een woning!

purmerend.groenlinks.nl

vvd-purmerend.nl

Het CDA wil hier ruimte bieden voor
een mooie balans tussen bedrijvigheid, wonen én zoals wij altijd al
hebben aangegeven, parkeren! Laten
we deze ruwe diamant polijsten, zodat
de Schapenmarkt een hoogwaardige
en levendige entree wordt van ons
historisch centrum en onze Koemarkt.
Een plek waar we straks allemaal trots
op kunnen zijn.

cda.nl/noord-holland/purmerend

Th.J.F.I.M. Neep,
fractievoorzitter

Natalie Saaf-Pasteuning,
fractievoorzitter

Theo de la Haye,
fractievoorzitter

En recentelijk was er weer goed
nieuws. Promotie op het werk. Voor
haar nieuwe functie mocht ze ook een
leaseauto uitzoeken. Maar… bij haar
woning zit geen parkeerruimte. En ook
geen mogelijkheid voor een parkeervergunning… Wat nu?
De VVD vindt dat er voldoende
parkeerplaatsen moeten zijn bij huuren koopwoningen. Op dit moment
moeten kopers vaak de onmogelijke
keuze maken tussen een auto of een
huis… Dat is geen eerlijke keuze en dit
moet echt anders!
*Gefingeerde naam.

Nicole Moinat,
fractievoorzitter

Het nut van het vaccineren

Kadernota 2022-2025

Mooie stadsparken

Reuring moet gratis

Geen testsamenleving!

Wat was het bizar het afgelopen
coronajaar. Iedereen bleef zoveel
mogelijk thuis, werkte daar, volgde
daar zijn/haar opleiding en sportte
zelfs thuis. Boodschappen bij de
supermarkt deden we alleen met
schoongemaakte karretjes en een
mondkapje op! Met het afhalen van
eten bij ons favoriete restaurant
simuleerden we ‘een avondje uit
eten’. Bij de winkels maakte je een
afspraak om te kunnen winkelen.
Vakantie in eigen land deed ons
beseffen hoe mooi Nederland eigenlijk
is. Ons eigen Purmerbos werd (her)
ontdekt en omarmd door heel veel
inwoners. Doordat we ons met grote
aantallen laten vaccineren wordt er
steeds meer mogelijk. De restaurants
en terrassen zijn weer open en ook
sportevenementen mogen langzaam
aan weer bezocht worden. Laten we
met zijn allen het nut van vaccineren
en het opbouwen van
groepsimmuniteit inzien.

Donderdag 10 juni is in een gezamenlijke raadsvergadering van de gemeenten Purmerend en Beemster de
kadernota 2022-2025 vastgesteld.
Deze nota bepaalt de koers voor ons
college om een sluitende concept
begroting 2022-2025 aan de nieuw
gekozen raad in januari 2022 aan te
bieden. In de nota staan investerings
voorstellen om onze mooie stad
verder te ontwikkelen. Vooral de bouw
krijgt veel aandacht, zoals het bouwen
van veel sociale huurwoningen. Ook
huurwoningen in de midden- en vrije
sectorklasse worden niet vergeten. De
Ouderenpartij AOV Purmerend strijdt
al lange tijd voor een nieuwe woonvorm voor onze oudere echtparen. In
dit wooncentrum worden oudere
echtparen niet langer van elkaar
gescheiden als één van beide partners intensieve dagelijkse zorg nodig
heeft en niet langer zelfstandig kan
blijven wonen. Echtparen mogen dan
samen intrekken in het wooncentrum.

Naast alle veranderingen op dit
moment in de stad (denk hierbij vooral
aan woningbouw) is het van belang
de stadsparken mee te nemen. Een
plek waar mensen kunnen genieten
en die een bijdrage levert als
klimaatbuffer. Alle parken in de stad
krijgen aandacht, maar niet
tegelijkertijd. Als eerste het
Kooimanpark, het oudste park met
een oppervlakte van 31.824 m2. In
het onderhoud van 2019 is vooral het
verwilderd groen aangepakt om het
park opener te maken. Nu komt er
groot onderhoud waar ook de
wateroverlast in wordt meegenomen
en waardoor het een stadspark wordt
dat aansluit bij onze groeiende
binnenstad. Voor 2022 staan de
parken Leeghwater en De Noord op
de planning. Allemaal om er mooie
stadsparken van te maken waar men
kan genieten en die een bijdrage
leveren aan de klimaatadaptatie.

De PvSP heeft zich verbaasd dat het
festival nu ineens entree heft, terwijl
de inwoners er eigenlijk al voor
betaald hebben in de vorm van een
subsidie.

Begin juli wordt Reuring 2021 gehouden en de organisatoren willen dat
het evenement alleen toegankelijk is
met een negatieve coronatest.
Iedereen vanaf dertien jaar moet een
testbewijs overleggen.
Zorgwekkend! Niet alleen is het een
buitenevenement, maar zo creëer je
ook een tweedeling in de samen
leving.
Wij hopen daarom dat de organisa
toren deze maatregel kunnen schrappen, zodat het Reuring festival een
leuk feest voor iedereen blijft.

leefbaarpurmerend.com

ouderenpartijaovpurmerend.nl

purmerend.pvda.nl

Volg de gemeenteraad ook! Dat kan via:
Website: raad.purmerend.nl

Raadpurmerend

GemeenteraadPurmerend

PVV-Purmerend
Contactgegevens via
raad.purmerend.nl (fracties)

Stadspartij
stadspartijpurmerend.nl

GroenLinks
purmerend.groenlinks.nl

Ouderenpartij AOV Purmerend
ouderenpartijaovpurmerend.nl

Gemeentebelangen Purmerend
gbpurmerend.nl

D66
purmerend.d66.nl

VVD
vvd-purmerend.nl

PvdA
purmerend.pvda.nl

Hart van Purmerend
Contactgegevens via
raad.purmerend.nl (fracties)

CDA
cda.nl/noord-holland/purmerend

Leefbaar Purmerend
leefbaarpurmerend.com

SP
purmerend.sp.nl

Het Reuring festival is voor alle
bewoners, ook voor de minder
draagkrachtigen.
Tevens zijn wij tegen het verplichte
testen voor toegang.

Zie raad.purmerend.nl (fracties)

Zie raad.purmerend.nl (fracties)

Raad.purmerend.nl
Rijn Buskoop,
raadslid

Update: Jeugdzorg als
zorgenkindje
De rijksoverheid gaat het tekort in de
jeugdzorg compenseren. Het tekort is
mede ontstaan door de overheveling
in 2015 van de jeugdzorgtaken door
het Rijk naar de gemeenten. Maar ook
door het slappe inkoop- en toezichtbeleid van gemeenten zelf.
Gemeentebelangen Purmerend is van
mening dat jeugdzorginkoop scherper
moet en de toezicht en controle beter,
zodat de kosten beheersbaar blijven.
Zie ook: www.gbpurmerend.nl/2020/
10/18/jeugdzorg-als-zorgenkindje

gbpurmerend.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.

