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Wat is een complete gemeente? En wat hebben we al

Complete gemeente 2040: toekomstbeelden

in huis?

Hoe ziet de toekomst eruit? Deelnemers aan de brainstorm delen hun

In een complete gemeente kun je goed wonen, werken, ondernemen

toekomstbeelden.

en ontspannen. Er is ruimte voor sport, cultuur en ontspanning.
Voorzieningen zijn van hoge kwaliteit en samenwerken is de norm.

De oude binnenstad heeft zich ontpopt tot moderne marktstad in een

Een plek om trots op te zijn dus.

prachtig historisch decor. Denk aan de Amsterdamse Food Hallen,
maar dan op de Koemarkt en in de omliggende straten. Ondernemers

Beemster en Purmerend hebben grote cultuurhistorische waarde: de

verkopen duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel: rechtstreeks uit

marktstad van Noord-Holland en de voedselkamer van Amsterdam.

de Beemster. Dat maakt nieuwsgierig naar waar het voedsel vandaan

Cono uit de Beemster heeft wereldwijd bereik. En de Beemster heeft

komt, en dat wordt verteld in de Beemster. De buitenwereld is veel

de werelderfgoedstatus: juist dankzij agrariërs is het karakter zo

belangrijker geworden: buiten (water)sporten, genieten van het mooie

groen en open en kijken we naar een verre horizon. We weten

landschap en parken, en het hele jaar door op een terras of naar een

toeristen alleen nog niet goed aan te trekken.

evenement.

Purmerend en Beemster hebben veel goede ondernemers in huis.

Jongeren krijgen de ruimte. Purmerend is in 2040 de nummer 1 ICT-

Ondernemers zijn de makers van de MRA-regio: we maken voedsel,

opleider van Noord-Holland – in 2020 zag je al de eerste initiatieven

we zijn bouwers, we werken aan ICT. Daar mogen we trots op zijn.

zoals H20 en PurmerValley. En er zijn hubs: cultuur en muziek
rondom P3 en sport op De Koog. Jongeren vinden daar hun plek, en
krijgen de ruimte om die zelf in te vullen.
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Een complete gemeente betekent dat wonen en werken nauw samen

De werelderfgoedstatus betekent niet dat we een museum zijn, het

gaan. Naast de woonopgave betekent dit dat de gemeente meer

betekent juist dat we het gebied mee willen geven aan de volgende

werkgelegenheid wil aantrekken. En dat vlakbij en in verbinding met

generaties. Om van te genieten, maar ook om in te ondernemen.

Amsterdam. Purmerend is in 2040 een hub. Met een intercitystation

Agrariërs zijn toekomstbestendig en kunnen hun ondernemingen

en misschien wel een doorgetrokken Noord/Zuidlijn is de gemeente

goed voortzetten.

goed verbonden met de MRA. Je staat zo in Amsterdam en
andersom.

In 2040 heeft de entree een transformatie ondergaan: het
stationsgebied is een modern woon-werkgebied, met ruimte voor
buitensport, groen, terrasjes en evenementen. Een rode loper voor
inwoners én bezoekers. En dat heeft gewerkt: mensen denken niet
meer aan de slaapstad van vroeger.

De weg er naartoe: de eerste stappen
De komende jaren zitten we in een overgangsperiode: de gemeenten
Beemster en Purmerend gaan samen verder. De verschillen tussen
stad en platteland lijken nu groot, de komende jaren hebben we in de

nieuwe gemeente de kans om elkaar beter te leren begrijpen. Het is
belangrijk dat we onderling allianties bouwen, ook tussen
ondernemers. Daar moeten we de tijd voor nemen, en veel aandacht
aan besteden. Voor agrariërs is het heel belangrijk dat de gemeente

Binnen Purmerend zijn de wijken goed verbonden met elkaar. Ook de

kennis heeft van het platteland.

verbinding tussen stad en de dorpen in de Beemster is goed. De

infrastructuur is veilig en past bij de behoefte: in de Beemster zijn
meer toeristen, en er is ruimte voor landbouwvoertuigen. Het
buitengebied is (digitaal) toegankelijk en goed aangesloten.

We moeten ook werken aan de uitstraling: je moet binnenkomen over
een rode loper. Wellicht maken we een nieuwe stadspoort? We
kunnen ondernemers bovendien de ruimte geven: in de BaansteeNoord hebben we een groot nieuw bedrijventerrein met veel potentie.
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