Reactie uit de fractie

een u i tg a ve van g em een te P u rm eren d
18 N O VE M BE R 2021

18 NOVEMBER 2021

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

Coen Lageveen,
raadslid

Hardrijden tegengaan
Een van de speerpunten in het
verkiezingsprogramma van de
Stadspartij-Beemster Polder Partij
voor de verkiezingen van 24
november aanstaande is het
tegengaan van hardrijden. Dit willen
wij bereiken door het aanleggen van
verkeersremmende maatregelen op
plekken waar de omwonenden
overlast ervaren van hardrijders. Deze
remmende maatregelen bestaan uit
het aanleggen van de zogenaamde
‘flexdrempels’. Deze drempels werken
als gewone drempels, alleen hebben
de hulpdiensten als ambulance en
brandweer geen last met het over de
drempel heen rijden. Ook bussen
ondervinden geen last. Bij een zwaar
voertuig zakt de drempel in het
wegdek. Personenauto’s ondervinden
wel hinder van de flexdrempel als zij
er met hoge snelheid overheen rijden.
Begin 2022 worden de drempels als
pilot in de Purmer Noord-toegepast,
na aandringen van de StadspartijBeemster Polder Partij.

stadspartijpurmerend.nl

Mark Intres,
fractievoorzitter

Pascal Verkroost,
fractievoorzitter

D66: gelijke kansen
in onderwijs!

Gemeenteraadsverkiezingen

Iedereen verdient gelijke kansen. Dat
klinkt logisch, maar de praktijk is vaak
anders. Veel kinderen beginnen elke
dag met een 0-1 achterstand. Omdat
hun startpositie enorm verschilt van
leeftijdsgenoten, terwijl ze daar niets
aan kunnen doen. Doordat ze thuis
bijvoorbeeld niet of weinig in
aanraking komen met boeken, sport,
kunst en cultuur. In coronatijd is deze
achterstand zelfs groter geworden.
Dat is een verlies voor ons allemaal,
want we kunnen ieders talent
gebruiken. Door te zorgen voor het
beste onderwijs voor ieder kind,
kunnen we hier iets aan doen.
Het beste onderwijs met aandacht
voor sport en cultuur geeft iedereen
de kans om ook het beste uit zichzelf
te halen. Een inhaalslag is nodig. D66
staat pal voor gelijke kansen en goed
onderwijs. Stem daarom volgende
week D66!

purmerend.d66.nl

Fred Beijert,
fractievoorzitter

Manja van der Weit,
raadslid

Democratisch
gemeentebestuur

Ga stemmen! Kies VVD

Aankomende week mag u als inwoner
van Purmerend en Beemster naar de
stembus. Belangrijke verkiezingen die
u direct raken! Met uw steun heeft het
CDA de afgelopen periode veel
kunnen realiseren, zoals het
aangepaste plan voor de PostNLlocatie dat nu wel past in onze
historische binnenstad, geld voor
meer groenonderhoud in de stad en
de bouw van een ondergrondse
parkeergarage.
Toch is er nog genoeg te doen in onze
stad! Denk bijvoorbeeld aan beter
onderhoud van onze fiets en
voetpaden, gevarieerde en betaalbare
woningen of een openbare
parkeergarage op de Schapenmarkt.
Meer weten? Kijk vooral op https://
www.cda.nl/noord-holland/purmerend.
Gelooft u in een sterke samenleving
waar we voor elkaar zorgen? Een
gemeente waar de openbare ruimte
schoon, heel en veilig is en
leefbaarheid centraal staat? Stem dan
24 november CDA!

Democratie is niet perfect. Je hebt bij
verkiezingen het recht de politieke
partij van je voorkeur in het
gemeentebestuur te kiezen. De
gekozen gemeenteraad beslist bij
meerderheid over je woonomgeving en
de gemeente. Ga daarom stemmen!
GroenLinks krijgt niet altijd
meerderheden voor haar keuzen. Dat
kan veranderen door het aantal
stemmen dat we krijgen. Daarom
blijven we actief in het gekozen lokaal
bestuur. Kijk op onze website waarvoor
we ons in de nieuwe gemeente willen
(blijven) inzetten. Ga ook na (of vraag
ons) wat we de afgelopen jaren hebben
gezegd, gesteund of afgewezen. Doe
dat ook bij andere partijen. Ben je
bijvoorbeeld vóór met prioriteit
aanpakken van klimaatverandering,
meer sociale huurwoningen laten
bouwen, voorrang geven aan fietsers
en voetgangers, werkelijk
dierenwelzijn? Dan is je stem bij
GroenLinks in goede handen.

cda.nl/noord-holland/purmerend

purmerend.groenlinks.nl

Op 24 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke verkiezingen, die ook u raken! Want het is de
raad die besluit of er meer parkeerplekken in de binnenstad moeten
komen, of hoe hoog de lokale belasting is die u moet betalen.
Onze speerpunten: Bouwen: er moet
flink worden gebouwd, wachtlijsten
zijn te lang. Jeugdzorg: grip krijgen op
wachtlijsten én op financiën.
Financiën: prioriteiten stellen én
durven kiezen; we kunnen geld maar
één keer uitgeven. Verkeer en
parkeren: bij nieuwbouw voldoende
parkeerplekken, betere doorstroming
richting de A7. Ruimte voor
ondernemers: weg met overbodige
regels.
Samen, sterker, verder: Om samen met realiteitszin en met oog voor
financiën - verder te bouwen aan een
sterke gemeente met mooie dorpen,
stad en buitengebied.
Ga stemmen! Kies VVD.

vvd-purmerend.nl

Raad.purmerend.nl
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U bepaalt het verschil

Veel beloofd…

Vrijheid voorop!

Vanaf januari 2022 is het dan zo ver,
Purmerend en de Beemster zijn ineen
gevloeid tot de nieuwe gemeente
Purmerend. Wij zien dit met veel
vertrouwen tegemoet. Echter, eerst
nog de verkiezingen van 22 t/m
24 november 2021.

U heeft ze vast gezien…de
verkiezingsborden van de PvdA.
Waarom deze slogan, denkt u
misschien? Wel… dat is omdat onze
wethouder Wonen, Thijs Kroese, de
belofte om te zorgen voor
woningbouw (waarvan 30 procent
sociale huur) beslist heeft
waargemaakt. Zelfs meer dan dat!
Natuurlijk doet Thijs dat niet alleen.
Er is samenwerking nodig met
woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars. Maarrrr…er is
wel iemand nodig die aan het stuur zit
en zich hard maakt voor dergelijke
afspraken. En gezien alle
bouwactiviteiten in en om Purmerend
en nog in ontwikkeling zijnde plannen,
is dat goed gelukt.
Wij willen graag dat Thijs dit beleid
voort kan zetten en zich de komende
periode opnieuw ontfermt over
woningbouw. U ook? Stem dan op
24 november op lijst 8, de PvdA!

Op 2 november 2004 werd Theo
van Gogh vermoord door een
moslimextremist vanwege zijn kritiek
op de islam. Een regelrechte aanval
op het vrije woord.
En op 2 november jongstleden werd
door het demissionaire kabinet Rutte
III de contouren van een
apartheidsstaat gepresenteerd waarin
burgers worden gediscrimineerd op
hun gezondheidsstatus.
Onaanvaardbaar!

Als campagneleider van de
Ouderenpartij AOV PurmerendBeemster, heb ik samen met het team
veel inspanning en ook veel plezier in
onze campagne weten te brengen.
Ongeveer 330 borden opgehangen,
geflyerd op diverse locaties, gewerkt
aan promotiefilmpjes, sociale media,
etc. En dit allemaal om u er van te
overtuigen om te gaan stemmen. Uw
stem is van groot belang. Wij zijn een
lokale partij.
Senioren zijn een groeiende
doelgroep, maar ook een die in onze
maatschappij in het verdomhoekje
begint te komen. U bepaalt straks het
verschil. Stem op de Ouderenpartij
AOV Purmerend-Beemster.

ouderenpartijaovpurmerend.nl

De PVV zal altijd strijden voor vrijheid
en keuzevrijheid.

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.

Bram Buskoop,
fractievoorzitter

Stem GBP voor méér
menselijke maat!
Een stem op Gemeentebelangen is
een stem voor fors meer betaalbare
woningen, vernieuwing van de lokale
democratie en een lagere
energierekening. Wilt u weten hoe?
Kijk op onze website en volg ons op
Facebook, Instagram en Twitter
(@GBPurmerend)!
We kiezen onder meer voor
veranderen van Stadsverwarming
naar een coöperatie waar gebruikers
de baas zijn en de aanpak van
armoede.
Stem 24 november GBP op lijst 14!

Zie raad.purmerend.nl (fracties)

…Meer gedaan!!

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.

gbpurmerend.nl

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

purmerend.pvda.nl
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