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Samenvatting  

Aanleiding en onderzoeksopzet 

De gemeenteraden van Purmerend en Beemster hebben besloten om bestuurlijk te fuseren op  

1 januari 2022. Om te weten hoe Purmerenders tegen deze fusie aankijken is een enquête voorgelegd 

aan het internetpanel. In de enquête is verder gevraagd naar de relatie met Purmerend en met 

Beemster. 1.478 van de 2.187 panelleden hebben met het onderzoek meegewerkt. Dit is een respons 

van 68%.  

Waaraan men denkt bij Purmerend 
Inwoners denken bij Purmerend vooral aan ‘prettig wonen in de wijk’ (60%), ‘dichtbij Amsterdam’ 
(56%) en ‘mijn familie’ (49%). Driekwart (74%) van de inwoners zegt ‘altijd’ of ‘vaak wel’ trots te zijn 
om in Purmerend te wonen. Een kwart (26%) is ‘vaak niet’ of ‘nooit’ trots om Purmerender te zijn. Voor 
hoe betrokken men zich voelt bij de eigen buurt, geeft men een 7,1. Voor de betrokkenheid bij 
Purmerend geeft men een gelijk cijfer (7,0). 
 

Relatie met gemeente Beemster 

Bijna 40% van de inwoners komt vaak of geregeld in Beemster, 8% komt er nooit. Men komt vooral 

voor recreatieve doeleinden en voor de daar gevestigde ondernemers. Het zich betrokken voelen bij 

de Beemster is beperkt (4,7%).   

Fusie gemeenten Purmerend en Beemster 
Circa 60% van de inwoners is bekend met de geplande fusie tussen de gemeenten Purmerend en 

Beemster; 22% heeft er vaag iets over gehoord.  Ongeveer 20% wist niet van de fusie af. Als 

belangrijkste kans voor de nieuwe gemeente ziet men de sterkere positie in de regio. 21% ziet geen 

kansen in de fusie. De helft van de inwoners heeft geen zorgen over de fusie. De andere helft heeft 

wel zorgen benoemd. De belangrijkste zorg is dat het de Purmerenders misschien meer geld gaat 

kosten.  

Van de vier voorgelegde stellingen over de fusie reageert men het meest positief op de stelling: de 

fusie is logisch omdat Purmerend en Beemster al één ambtelijke organisatie zijn. 54% is het hier 

(helemaal) mee eens, 9% is het hier (helemaal) mee oneens. De overigen zijn neutraal (23%) of 

geven aan het niet te weten (15%). 

Men wordt graag zowel digitaal als op papier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom 

de fusie. 10% heeft geen behoefte aan deze informatie. 

 
Conclusie 

Driekwart (74%) van de inwoners zegt ‘altijd’ of ‘vaak wel’ trots te zijn in Purmerend te wonen. Vooral 
het prettig wonen en de ligging scoren hoog. Hoewel de meeste Purmerenders aangeven Beemster 
(soms) te bezoeken is de betrokkenheid bij de gemeente Beemster beperkt. Maar liefst 80% is bekend 
met de fusievoornemens. De houding ten aanzien van de fusie is overwegend positief of neutraal. 
79% ziet kansen voor de nieuwe gemeente waarbij een sterke positie in de regio het hoogst scoort. 
De helft heeft zorgen over de fusie, voornamelijk dat het meer geld gaat kosten. 
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Inleiding en verantwoording 

Aanleiding 

De gemeenteraden van Purmerend en Beemster willen bestuurlijk te fuseren op 1 januari 2022. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Om te weten hoe Purmerenders aankijken tegen de fusie 

is een enquête voorgelegd aan het internetpanel. In de enquête is verder gevraagd welke gedachten 

men heeft bij Purmerend en welke relatie men heeft met gemeente Beemster. De resultaten worden 

gebruikt bij het vormgeven van de nieuwe gemeente.  

 

Tegelijk met de enquête is een website over de fusie gelanceerd. Hierop werden Purmerendse 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgeroepen om mee te praten. Op dit 

platform kreeg men de ruimte om ideeën of een zorg te delen of waardering uit te spreken. De 

respondenten werden aan het slot van de enquête op deze website gewezen om daar eventueel 

aanvullende informatie te delen. 

 

Het proces 

Op 15 januari 2019 is de enquête verstuurd naar het internetpanel. De vragenlijst heeft 3 weken 

opengestaan. Er zijn 2 herinneringen verstuurd. 1.478 van de 2.187 panelleden hebben de enquête 

ingevuld; dit is een respons van 68%.  

  

Weging  

Bij het onderzoek onder het internetpanel heeft B&I de resultaten ‘gewogen’ (representatief gemaakt). 

Hierdoor is de verdeling naar geslacht, leeftijdsgroepen en de wijken gelijk aan die in de bevolking. Op 

deze wijze geven de uitkomsten een goed beeld van de inwoners van Purmerend. 

 

Leeswijzer 

 In het rapport zijn percentages afgerond. Wanneer we percentages met cijfers achter de komma 

presenteren, suggereren we een nauwkeurigheid die er in werkelijkheid niet is. Dit heeft wel tot 

gevolg dat bij een totaal de optelsom niet altijd 100% is, maar 99% of 101%. 

 Bij een aantal vragen kon de respondent meer dan één antwoord aankruisen. Als dit het geval is 

staat dit vermeld in de tabelkop. De optelsom van de percentages is dan doorgaans hoger dan 

100%. Dit komt doordat de antwoorden zijn gepercenteerd op het aantal respondenten en niet op 

het aantal gegeven antwoorden.  

 In de vragenlijsten waren ook ‘open vragen’. Hier was de respondent vrij zelf een antwoord te 

formuleren. Ook dit staat in het rapport aangegeven. 

 Bij beoordelingen in rapportcijfers kon de respondent alleen een heel getal geven. 

 Als we rapporteren over een selectie van de respondenten noemen we in de tabelkop het 

betreffende aantal. 

 De resultaten van het internetpanel zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht. Door de grootte van 

het internetpanel en de weging geeft het onderzoek een goed beeld van de inwoners van 

Purmerend. In de rapportage spreken we dan ook over de ‘de inwoners’. Dit komt tevens de 

leesbaarheid ten goede. In enkele gevallen wordt gesproken over ‘de respondent’, bijvoorbeeld in de 

zin ‘de respondent is gevraagd om …’. 
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1 Waaraan men denkt bij Purmerend  

Samenvatting 
Inwoners denken bij Purmerend vooral aan ‘prettig wonen in de wijk’ (60%), ‘dichtbij Amsterdam’ 
(56%) en ‘mijn familie’ (49%). Driekwart (74%) van de inwoners zegt ‘altijd’ of ‘vaak wel’ trots te zijn 
om in Purmerend te wonen. Een kwart (26%) is ‘vaak niet’ of ‘nooit’ trots om Purmerender te zijn. Voor 
hoe betrokken men zich voelt bij de eigen buurt, geeft men een 7,1. Voor de betrokkenheid bij 
Purmerend geeft men een gelijk cijfer (7,0). 

Inleiding  

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

 wat het eerste bij de mensen opkomt als ze aan Purmerend denken 

 of men trots is Purmerender te zijn 

 betrokkenheid bij de buurt en bij Purmerend  

 

Purmerend is: prettig wonen in de wijk, dichtbij Amsterdam en familie 

Bij Purmerend denken de inwoners als eerste vooral aan ‘prettig wonen in de wijk’ (60%), ‘dichtbij 

Amsterdam’ (56%) en ‘mijn familie’ (49%). Ook een ‘mooi huis (39%), ‘gezellig centrum’ (32%) en 

‘goede voorzieningen (31%) worden genoemd. Bij de open categorie ‘anders’ (7%) zijn onder meer 

genoemd: ‘het is mijn thuis’; vrienden; goed openbaar vervoer. Een klein percentage heeft een andere  

associatie: bijvoorbeeld ‘slaapstad’, ‘overloop van Amsterdammers’ en ‘geen eigen identiteit’. 

 

 
Wat komt het eerste bij inwoners opkomt als ze aan Purmerend denken, %, 2019 
(maximaal 5 antwoorden) 
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Driekwart is altijd, of vaak trots Purmerender te zijn 

Driekwart (74%) van de inwoners zegt ‘altijd’ of ‘vaak wel’ trots te zijn in Purmerend te wonen. Een 
kwart (26%) is ‘vaak niet’ of ‘nooit’ trots om Purmerender te zijn.  
 
Naar leeftijd zijn er weinig verschillen. Inwoners van 65 jaar en ouder geven iets vaker aan ‘altijd’ of 
‘vaak wel’ trots te zijn dan de jongere leeftijdsgroepen. Ook de woonduur is nauwelijks van invloed. 
Zowel mensen die kort in Purmerend wonen als mensen die er langer wonen zijn merendeels ‘altijd’ of 
‘vaak wel’ trots op Purmerender te zijn (elk rond de 74%).  
 
 
Bent u er trots op Purmerender te zijn?, %, 2019 

 
 

Betrokkenheid bij Purmerend: een zeven 

Gevraagd is hoe betrokken de inwoners zich voelen bij hun eigen buurt en bij Purmerend. De 
betrokkenheid is uitgesproken in een cijfer, waarbij 1 zeer weinig betrokken is, en 10 zeer sterk 
betrokken.  

 

Gemiddeld geven inwoners voor het zich betrokken voelen bij hun buurt een 7,1. Voor de 

betrokkenheid bij Purmerend geeft men een nagenoeg gelijk cijfer (7,0). Circa 14% voelt zich weinig 

betrokken bij de buurt en Purmerend, zij geven een cijfer 5 of lager. 

 
Zich betrokken voelen bij eigen buurt en bij Purmerend, rapportcijfer, 2019 
1=zeer weinig betrokken, 10=zeer sterk betrokken 
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2 Relatie met gemeente Beemster 

Samenvatting 
Bijna 40% van de inwoners komt vaak of geregeld in Beemster, 8% komt er nooit. Men komt vooral 

voor recreatieve doeleinden en voor de daar gevestigde ondernemers. De betrokkenheid bij Beemster 

is beperkt (4,7). Ter vergelijking: de betrokkenheid bij de eigen buurt is gemiddeld 7,1, de 

betrokkenheid bij Purmerend 7,0.   

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde:  

 hoe vaak men in de gemeente Beemster komt 

 voor welke zaken men naar Beemster komt 

 betrokkenheid bij Beemster 

Twee op de vijf komen vaak of geregeld in Beemster 

Bijna 40% van de inwoners komt vaak of geregeld in de gemeente Beemster. De meerderheid (53%) 

komt er soms. 8% komt nooit in Beemster. 

De mate waarin men in Beemster komt, %, 2019 

 

 

Naar Beemster voor recreatie of bedrijven en horeca 

Aan degenen die in Beemster komen, is gevraagd voor welke zaken zij daar komen. De helft van de 

bezoekers komt voor recreatieve doelen, zoals fietsen, wandelen en sporten. Bijna de helft (47%) 

bezoekt er winkels, bedrijven of horeca. Een derde deel gaat op bezoek bij familie, vrienden of 

kennissen. 22% bezoekt culturele evenementen, zoals de open dag op Hemelvaart, de forten of de 

Kunstroute. 5% werkt in Beemster. 
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Zaken waarvoor Purmerendse bezoekers in Beemster komen, %, 2019 
meer dan één antwoord mogelijk, aantal respondenten is 1.326 
 

 

12% geeft aan voor andere redenen naar Beemster te gaan. Veel van de opgegeven redenen zijn 

echter onder te brengen bij het bezoeken van winkels, bedrijven en horeca. Verder is genoemd 

bezoek aan: kermis, kerk, school van het kind, en dat men door Beemster heen rijdt op weg naar 

elders. 

 

Beperkte betrokkenheid bij gemeente Beemster 

Zoals eerder is gevraagd naar de mate waarin men zich betrokken voelt bij de eigen buurt en bij 
Purmerend, is ook gevraagd hoe betrokken inwoners zich voelen bij Beemster. De betrokkenheid is 
uitgesproken in een cijfer, waarbij 1 zeer weinig betrokken is, en 10 zeer sterk betrokken.  

 

Voor de vergelijking zijn in de grafiek de cijfers uit hoofdstuk 1 herhaald.  Te zien is dat inwoners zich 

minder betrokken voelen bij Beemster (4,7) dan bij de eigen buurt (7,1) en Purmerend (7,0). Ruim de 

helft (57%) geeft een laag cijfer voor hun betrokkenheid met Beemster: een cijfer 1 tot en met 5. 
 

 
Betrokkenheid bij buurt, Purmerend en Beemster, rapportcijfer, 2019 
1=zeer weinig betrokken, 10=zeer sterk betrokken 
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3 Fusie gemeenten Purmerend en Beemster  

Samenvatting 
Circa 60% van de inwoners is bekend met de geplande fusie tussen de gemeenten Purmerend en 

Beemster; 22% heeft er vaag iets over gehoord. Ongeveer 20% wist niet van de fusie af. Als 

belangrijkste kans voor de nieuwe gemeente ziet men de sterkere positie in de regio. 21% ziet geen 

kansen in de fusie. De helft van de inwoners heeft geen zorgen over de fusie. De andere helft heeft 

wel zorgen benoemd. De belangrijkste zorg is dat het de Purmerenders misschien meer geld gaat 

kosten.  

Van de vier voorgelegde stellingen over de fusie reageert men het meest positief op de stelling: de 

fusie is logisch omdat Purmerend en Beemster al één ambtelijke organisatie zijn. 54% is het hier 

(helemaal) mee eens, 9% is het hier (helemaal) mee oneens. De overigen zijn neutraal (23%) of 

geven aan het niet te weten (15%). 

Men wordt graag zowel digitaal als op papier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom 

de fusie. 10% heeft geen behoefte aan deze informatie. 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan bod:  

 bekendheid met de aanstaande fusie 

 belangrijkste kansen voor de nieuwe gemeente 

 aanwezige zorgen over de fusie 

 reactie op enkele uitspraken over de fusie 

 hoe men op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen 

 

Drie op de vijf bekend met aanstaande fusie 

Drie op de vijf inwoners (59%) zijn bekend met het feit dat de gemeenten Purmerend en Beemster van 

plan zijn te fuseren op 1 januari 2022. Een op de vijf inwoners (22%) heeft hier vaag iets over 

gehoord. Bij eveneens een op de vijf inwoners (19%) was de fusie niet bekend.  

 

De gemeenten Purmerend en Beemster gaan fuseren op 1 januari 2022, wist u dit?, %, 2019 
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Belangrijkste kans fusiegemeente: sterkere positie in de regio 

Welke van de genoemde zaken ziet u als belangrijkste kansen voor de nieuwe gemeente die na de 

fusie ontstaat? Vier op de vijf inwoners (79%) heeft kansen benoemd. Veruit het meest aangegeven is 

‘een sterkere positie in de regio’, namelijk door de helft van de inwoners (53%). Nummers twee, drie 

en vier zijn even vaak genoemd: ‘beter voor toerisme’ (24%), ‘economische groei’ (23%) en ‘beter 

imago van Purmerend’ (22%). Het minst aangegeven is ‘beter bestuur’ (10%).  

 

Een op de vijf inwoners (21%) ziet geen kansen in de fusie met de gemeente Beemster. 

 
Wat men ziet als belangrijkste kansen voor de nieuwe gemeente na de fusie, %, 2019 
meer dan één antwoord mogelijk 

 
9% van de inwoners ziet andere kansen dan genoemd. In de open antwoorden komen vooral twee 
kansen naar voren: de mogelijkheid tot meer woningbouw en kostenbesparing door schaalvergroting, 
wat zal leiden tot efficiënter bestuur en beleid. 
 

Belangrijkste zorg: het gaat Purmerenders misschien meer geld kosten 

Desgevraagd geeft de helft van de inwoners (50%) aan geen zorgen te hebben over de fusie met de 
gemeente Beemster. De andere 50% heeft wel zorgen benoemd. De zorg die het meest voorkomt is 
de vrees dat het Purmerenders mogelijke extra geld gaat kosten (31%). 17% geeft aan dat de 
cultuurverschillen tussen stad en dorp te groot zijn. 10% vreest dat de belangen van Purmerenders 
niet goed meer worden vertegenwoordigd. Een soortgelijk percentage (8%) inwoners denkt dat 
Purmerend zal veranderen.  
 
 
Welke zorgen men heeft over de fusie met de gemeente Beemster, %, 2019 
meer dan één antwoord mogelijk 
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8% heeft een andere zorg doorgegeven. De helft van deze open antwoorden heeft betrekking op 
Beemster. Men heeft zorgen dat Purmerend de gemeente Beemster zal volbouwen; dat het landschap 
en de cultuur van Beemster zal veranderen en dat de belangen van Beemsterlingen in gedrang 
komen. Minder vaak genoemd  zijn zorgen voor toenemende bureaucratie en dat het fusieproces de 
aandacht van de stad zal weghalen. 
 

De helft vindt de fusie met Beemster logisch 

De reactie op vier stellingen over de fusie is gepeild. In de volgende grafiek staan de stellingen 
gesorteerd op het percentage dat het (helemaal) mee eens is met de stelling. Bij alle vier de stellingen 
gaf tussen de 11 en 15% aan geen antwoord op de stelling te weten. Een vrij grote categorie neemt 
een neutrale houding aan, niet eens en niet oneens (23 tot 33%). 
 
 
Reactie op stellingen over de fusie tussen Purmerend en Beemster, %, 2019 
gesorteerd op (helemaal) mee eens 
 

 
 
 
 
- ‘De fusie is logisch omdat Purmerend en Beemster al één ambtelijke organisatie zijn.’ Ruim de 

helft van de inwoners (54%) is het hier (helemaal) mee eens. Een klein deel (9%) is het hier 
(helemaal) mee oneens. Bijna een kwart (23%) is neutraal: niet eens, niet oneens. 15% geeft aan 
het niet te weten. 

- ‘De gemeenten Purmerend en Beemster versterken elkaar.’ Ongeveer de helft van de inwoners 
(48%) is het met de stelling (helemaal) eens. Een minderheid van 12% is het (helemaal) oneens 
met de stelling. Ruim een kwart (28%) neemt een neutrale houding aan en 12% weet het niet. 

- ‘De fusie is goed voor het imago van Purmerend.’ 43% is het hier (helemaal) mee eens. 13% is 
hier (helemaal) oneens met de stelling. Een derde deel (33%) reageert neutraal op de stelling. 
11% weet het niet. 

- ‘De gemeenten Purmerend en Beemster passen goed bij elkaar.’ De resultaten zijn vergelijkbaar 
met de voorgaande stelling. 42% is het (helemaal) eens met de stelling en 15% is het hier 
(helemaal) mee oneens. Een derde deel (33%) reageert neutraal op de stelling; 11% weet het 
niet. 
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Voorkeur media: zowel digitaal als op papier 

Hoe wilt u bij voorkeur op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de fusie met de gemeente 
Beemster? Een op de tien inwoners (10%) geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. De anderen 
hebben vooral voorkeur voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente (49%). Ook de krant (38%), 
Purmerend Totaal (35%) en de gemeentelijke website (35%) worden aangegeven. Er is weinig 
behoefte aan gesprekken met bestuurders op locatie in de wijk (3%). 
 
Opgemerkt moet worden dat het internetpanel gewend is zaken digitaal te doen. Mogelijk dat het 
percentage dat informatie via de digitale nieuwsbrief wil vertekenend is, en dat het in de praktijk bij de 
Purmerenders wat lager is. 
 
 
Voorkeurswijze waarop men op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen rondom de fusie  
met Beemster, %, 2019, meer dan één antwoord mogelijk 
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BIJLAGE: VRAGENLIJST 



1. Vragenlijst

Fusie gemeente Purmerend en gemeente Beemster

Hoe lang woont u in Purmerend? 

korter dan twee jaar  

2 tot 5 jaar

5 tot10 jaar

10 tot 20 jaar

20 jaar of langer

Wat komt er als eerste in u op als u aan Purmerend denkt? (kies maximaal 5 antwoorden)

mijn familie

prettig wonen in de wijk

mooi huis

mijn werk

gezellig centrum

goede voorzieningen

nieuwbouw

groen en natuur

dichtbij Amsterdam

anders, namelijk 

Bent u er trots op Purmerender te zijn?

altijd

vaak wel

vaak niet

nooit

De gemeente Purmerend en de gemeente Beemster fuseren op 1 januari 2022 en vormen dan één gemeente.
Wist u dit? (voordat u deze enquête kreeg)

ja, dat wist ik

ik heb hier vaag iets over gehoord

nee

Hoe vaak komt u in de gemeente Beemster?

vaak

geregeld

soms

nooit  [1. Vragenlijst].[7].[Hoe betrokken voelt u zich bij ... graag een rapportcijfer geven: 1=zeer weinig, 10=zeer
sterk ]

Voor welke van de onderstaande zaken komt u in de gemeente Beemster? 
meer dan één antwoord mogelijk 

werk

familie/vrienden/kennissen

3



winkels/bedrijven/horeca

recreatieve doelen als fietsen, wandelen, sporten

culturele evenementen zoals de open dag op Hemelvaart, de forten, Kunstroute

anders, namelijk 

Hoe betrokken voelt u zich bij ...
graag een rapportcijfer geven: 1=zeer weinig, 10=zeer sterk

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 weet
niet/
n.v.t.

uw buurt 

Purmerend 

Beemster 

Welke van de onderstaande zaken ziet u als belangrijkste kansen voor de nieuwe gemeente die na de fusie ontstaat?
meer dan één antwoord mogelijk

economische groei

beter voor toerisme

beter imago van Purmerend

een sterkere positie in de regio

beter bestuur

betere dienstverlening

anders, namelijk 

ik zie geen kansen in de fusie met de gemeente Beemster

Welke zorgen heeft u over de fusie met de gemeente Beemster?
meer dan één antwoord mogelijk

Purmerend zal veranderen

de cultuurverschillen tussen stad en dorp zijn te groot

het gaat Purmerenders misschien meer geld kosten

de belangen van Purmerenders worden niet goed meer vertegenwoordigd

anders, namelijk 

ik heb geen zorgen over de fusie met gemeente Beemster

Hieronder volgen enkele uitspraken over de fusie.
Wilt u voor elke uitspraak aangeven in welke mate u het ermee eens of oneens bent?

 helemaal
mee eens  mee eens

 niet
eens/niet
oneens 

 mee
oneens

 helemaal
mee oneens  weet niet

De gemeenten Purmerend en Beemster passen
goed bij elkaar. 
De gemeenten Purmerend en Beemster
versterken elkaar. 
De fusie is goed voor het imago van
Purmerend.
De fusie is logisch omdat Purmerend en
Beemster al één ambtelijke organisatie zijn. 

Hoe wilt u bij voorkeur op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de fusie met de gemeente 
Beemster?meer dan één antwoord mogelijk

krant

gemeentepagina Purmerend Totaal in Purmerends Nieuwsblad
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digitale nieuwsbrief van gemeente

sociale media

website gemeente Purmerend

gesprekken met bestuurders op locaties in de wijk

ik heb geen behoefte om op de hoogte te blijven
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