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Website: leefbaarpurmerend.com

Leefbaar Purmerend, 
hét lokale alternatief
Leefbaar Purmerend is de partij die weet wat er speelt en die weet wat onze inwoners 

bezighoudt. Daar waar onze wethouder in het verleden (2002-2006) ruim 2000 

ontevreden burgers persoonlijk bezocht, luisteren we vandaag de dag nog steeds naar 

onze inwoners.
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We hebben dat onder andere laten zien bij de 
plannen voor de komst van een AZC, de 
Islamitische school, een ROC op een totaal 
verkeerde plaats, het Drontermeer, extreme 
hoogbouw in het centrum en bij de onzalige 
plannen om het Beusebos te vernietigen voor 
een hotel.

Met een sterk vernieuwde groep kandidaten 
staan we klaar om ons ook de komende jaren 
weer in te zetten voor u. Naast de nodige 
ervaring vindt u op onze lijst maar liefst drie 
vrouwen en drie jongeren onder de twintig 
jaar.
 
Daar waar collegepartijen afgelopen jaren veel 
beloofden en de toezegging deden te willen 
luisteren naar de burgers, is daar maar bar 
weinig van terecht gekomen. Als u wilt dat er 
echt iets verandert, er echt naar u geluisterd 
wordt en als u echt betrokken wilt worden bij 
de besluitvorming in onze mooie stad, stem 
dan 21 maart op Leefbaar Purmerend.

Wij gaan niet voor grote prestige-objecten, 
maar voor plannen waar velen in onze stad 
baat bij hebben, zoals: 

•	 We	vinden	dat	er	sneller	en	meer	woningen	
gebouwd moeten worden. De wachtlijsten 
moeten weg. En er moeten goedkope 
(tijdelijke) woningen komen voor jongeren. 

•	 We	willen	stoppen	met	voorrang	geven	bij	
woningtoewijzing aan statushouders en 
willen nu en in de toekomst geen AZC. 

•	 We	willen	het	onderhoud	van	de	openbare	
ruimte sterk verbeteren (denk onder andere 
aan groen, betere fietspaden, het 
tegengaan van vervuiling en verpaupering) 
en we willen het afval scheiden op een 
goede efficiënte manier zonder ergernissen 
voor onze inwoners en bedrijven. De grijze 
restafvalcontainer moet dus wekelijks 
worden geleegd. 

•	 We	willen	eenzaamheid	van	onze	inwoners	
(veelal ouderen) tegengaan.

•	 Wij	staan	voor	een	veilige	stad	voor	
iedereen. De wijkagent moet zichtbaar zijn 
in de wijken en er moet keihard worden 
opgetreden tegen overlast, zoals dealen en 
vuurwerkoverlast. Om de veiligheid te 
vergroten, moet het cameratoezicht waar 
nodig worden uitgebreid.

•	 Tot	slot	zijn	we	tegen	lastenverzwaringen,	
willen we kijken waar onder andere de 
afvalstoffenheffing omlaag kan en willen we 
de hondenbelasting afschaffen. 

Wilt u dat bovenstaande aansprekende zaken 
geregeld gaan worden en wilt u niet dat er 
zoals afgelopen jaren geld over de balk wordt 
gesmeten door grote budgetoverschrijdingen 
(zwembad, theater en sporthal) en prestige-
objecten, laat u stem dan 21 maart horen en 
stem op Leefbaar Purmerend. 

Leefbaar Purmerend, de naam zegt het al, wil 
Purmerend voor iedere bewoner en bezoeker 
van onze mooie stad, qua leefbaarheid 
verbeteren. We zijn de partij die weet wat er 
leeft en speelt en zich graag in wil zetten om 
onder andere bovenstaande zaken te 
realiseren die goed zijn voor onze stad, 
inwoners en bedrijven. 
Dus laten we samen deze mooie stad nog 
Leefbaarder maken en houden. Laat u horen, 
laat u stem niet verloren gaan op 21 maart. 
Stem lokaal, stem Leefbaar Purmerend, hét 
lokale alternatief.

Kijk voor ons programma, speerpunten en 
kandidaten op leefbaarpurmerend.com

Speerpunten:
•	Hard	optreden	tegen	overlast,	
zoals	dealen,	vuurwerkoverlast,	
hangplekken en vernielingen.

•	Geen	AZC	of	grootschalige	
opvang asielzoekers in 
Purmerend.

•	Verbeteren	onderhoud	en	
verlichting van fiets- en 
voetpaden.

•	Goedkope	woonvoorzieningen	
voor jongeren.

•	Geen	onnodige	verhogingen	van	
gemeentelijke belastingen en 
heffingen.

•	Meer	(betaalbare)	huur-	en	
koopwoningen.

•	Behoud	van	het	Beusebos.
•	De	grijze	vuilcontainer	wekelijks	

legen.
•	Aanleg	glasvezel	in	heel	

Purmerend.
•	Een	goede	zorg	voor	iedereen	

die dat nodig heeft.
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