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In Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Noordbeemster en Westbeemster zijn meerdere
ruimtelijke vraagstukken die binnen elke dorpskern afzonderlijk een samenhang hebben als het
gaat om functies en voorzieningen. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen de afzonderlijke dorpen
heeft effect op andere locaties en op het functioneren van een dorp als geheel. De
gemeenteraad heeft daarom besloten om voor elk dorp een Dorpsontwikkelingsvisie te maken.
De Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn inmiddels door de
gemeenteraad vastgesteld. De visies worden hét kader voor de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van de dorpen. In deze nieuwsbrief en op de website www.visievanbeemster.nl
vindt u actuele informatie over (het maken van) de Dorpsontwikkelingsvisies.

Noordbeemster en Westbeemster

Raad stelt Nota van Uitgangspunten vast
De gemeenteraad van Beemster heeft op 26 januari jongstleden de Nota van Uitgangspunten
voor de Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld. In de Nota van Uitgangspunten staan de
onderwerpen, trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de dorpsontwikkelingsvisie.
Hierin zijn de ideeën en suggesties die we eerder van u hebben ontvangen, meegewogen. U
kunt de Nota van Uitgangspunten hier bekijken.

Het visiegebied
De Nota van Uitgangspunten geeft ook aan binnen welk gebied ruimte gezocht kan worden voor
mogelijke initiatieven. Deze ruimte heet het visiegebied. Het visiegebied voor de
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster is de bebouwde kom van beide
dorpen. Hiermee bepalen we niet de exacte grenzen voor waar ontwikkelingen mogelijk zijn,
maar geven we aan dat bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie het zoekgebied voor
ontwikkelmogelijkheden beperkt is. Deze ontwikkelmogelijkheden zullen dus globaal gezien
binnen de bebouwde kom van beide dorpen liggen. Ligt uw grond voor een deel binnen de
bebouwde kom? Lees dan hier wat het visiegebied voor u betekent.

Visiegebied Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster.

Dorpsgesprekken
De Nota van Uitgangspunten is het vertrekpunt voor de dorpsgesprekken waarin we graag met
u als inwoner of belanghebbende verder praten over wensen, ambities en de toekomstige
ruimtelijke indeling van beide dorpskernen. De actuele situatie rond Covid-19 maakt het ons
helaas onmogelijk om bijeenkomsten met meerdere deelnemers te organiseren. Hieronder leest
u hoe we het gesprek met u als inwoner en/of belanghebbende willen organiseren.
Krant en website
Eind februari verschijnt de Visie van Beemster-krant met de onderwerpen die in ieder geval voor
de Dorpsontwikkelingsvisie van belang zijn. We zijn benieuwd naar uw mening (wat vindt u en
vooral waarom of waarom niet) en nodigen u uit om via de website www.visievanbeemster.nl te
reageren. Hier kunt u zelf berichten plaatsen, maar ook op andere ideeën voor de toekomstige
ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster reageren. Dit kan van 25 februari tot
en met 10 maart 2021. Wilt u niet online reageren maar liever persoonlijk met het projectteam
contact opnemen, dan blijft het mogelijk om dit telefonisch of via email te doen.
Let op! Alle informatie vindt u straks in de Visie van Beemster-krant die eind februari
wordt verstuurd naar alle huisadressen in Noordbeemster en Westbeemster. De krant is
straks ook digitaal beschikbaar. Houd uw (digitale) brievenbus en de website daarom in
de gaten!
Wat doen we met uw inbreng?
Na 10 maart vertalen we de opbrengsten naar bouwstenen en ontwikkelvariant(en) voor de
Dorpsontwikkelingsvisie. Vervolgens nodigen we u opnieuw uit om mee te denken en uw reactie
te geven. Als het in verband met de coronamaatregelen weer mogelijk is, organiseren we
hiervoor een inloopbijeenkomst in beide dorpskernen. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Meer informatie
Op de website www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster) vindt u alle
informatie over het maken van de dorpsontwikkelingsvisie. Hier kunt u ook uw idee voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van beide dorpskernen delen. Projectleider Peter
Blankestijn is elke dinsdag – met uitzondering van 23 februari - tussen 10.00 en 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via telefoon (0299) 452 620. Mailen kan natuurlijk
ook: pg.blankestijn@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.

