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In Middenbeemster én in Zuidoostbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een
onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen. Elke ruimtelijke ontwikkeling
binnen de afzonderlijke dorpen heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het
dorp als geheel. De gemeenteraad heeft daarom besloten om voor zowel Middenbeemster als
voor Zuidoostbeemster een Dorpsontwikkelingsvisie te maken.
Deze visies moeten hét kader worden voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen en
worden gemaakt vanuit het dorpsbelang. In deze nieuwsbrief en op de website
www.visievanbeemster.nl vindt u actuele informatie over het maken van beide
Dorpsontwikkelingsvisies.

Middenbeemster

Raadsbesluit in september verwacht
Op 23 en 24 juni 2020 is de
Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster in de Raadscommissie
besproken. De commissieleden hebben
aangegeven de besluitvorming op de
visie over het zomerreces te tillen. Naar
verwachting gebeurt dit op 8 september
aanstaande tijdens de eerste
raadsvergadering na de zomer.
Basisschool De Blauwe Morgenster
Om niet onnodig tijd te verliezen heeft
de raad er wel mee ingestemd om de verplaatsing van basisschool De Blauwe Morgenster naar
nieuwbouwplan De Keyser II alvast in gang te zetten. Basisschool De Blauwe Morgenster is
(deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe.In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte
gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC)
met (buitenschoolse) kinderopvang, een peuterspeelvoorziening, het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) en de bibliotheek. De gemeente en De Beemster Compagnie verkennen nu
hiervoor de mogelijkheden.

Het projectteam van de Visie van Beemster wenst u een fijne zomer toe!

Meer informatie en contact
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster.
Projectleider Roy Borst is elke dinsdag – behalve tussen 28 juli en 18 augustus - telefonisch
bereikbaar via telefoon (0299) 452 216. Mailen kan natuurlijk ook, r.borst@beemster.net
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u visievanbeemster@beemster.net toe aan uw adresboek.

