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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.

Middenbeemster en Zuidoostbeemster

Ontwikkelstrategie
In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en
inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als
Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De
gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld. Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het
uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: het opstellen van een ontwikkelstrategie en het
vrijmaken van budget hiervoor. De gemeenteraad heeft dit voorstel afgewezen. De gemeente
beraadt zich momenteel op de consequenties van dit besluit. Wanneer er meer nieuws is, zullen
we dit melden.

Noordbeemster en Westbeemster

Van Dorpsgesprekken naar ontwikkelvarianten
Tot en met 10 maart was het mogelijk om mee te praten in de Dorpsgesprekken voor de
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Door de coronamaatregelen
was het helaas niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpskernen te organiseren.
Gelukkig hield dit u niet tegen om uw reactie via de website, via e-mail of telefoon te delen.
Bedankt voor uw reacties!
Wat doen we met uw inbreng?
Met de opbrengsten uit de Dorpsgesprekken en eerdere gesprekken met belanghebbenden
kunnen we ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie maken. Ontwikkelvarianten zijn
eerste schetsen die laten zien welke mogelijkheden er zijn om wensen en ambities in de
toekomstige ruimte van beide dorpskernen te plaatsen. In april nodigen we u uit om uw mening
over de ontwikkelvarianten te geven. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Een gewaardeerde plek met een
bijzonder verhaal
Hoe maken we met soms uiteenlopende
wensen en ambities toch een gezamenlijk
toekomstbeeld voor de ruimtelijke
inrichting?
John Breen is als stedenbouwkundige
betrokken bij het maken van de
dorpsontwikkelingsvisie. “Door de
coronamaatregelen hebben we de
dorpsgesprekken helaas op afstand moeten
voeren, maar uw reacties zijn zeer
waardevol. Zo komen we er achter welke
wensen u heeft of waar u juist geen
mogelijkheden ziet. En misschien is het
belangrijkste wel dat we begrijpen waarom u
voor of tegen iets bent.”
Betrokkenheid en bouwstenen
“We zien dat er veel betrokkenheid is, bij
elkaar en bij de dorpen, en dat u de
agrarische omgeving met die bijzondere
ontstaansgeschiedenis waardeert als plek
om te wonen. De opbrengsten uit de
dorpsgesprekken en gesprekken met andere
belanghebbenden gaan we nu vertalen in
samenhangende beelden of
ontwikkelvarianten. Daarmee worden de
mogelijkheden die er voor de toekomstige
ruimtelijke indeling zijn inzichtelijker. We
maken daarbij nog geen keuzes, maar
geven in schetsen aan wat we hebben
gelezen en gehoord. Eigenlijk zorgen we zo
voor bouwstenen – in vakjargon heet dit
‘programmatische ideeën’ - waarmee we de
toekomstige ruimte kunnen gaan indelen.”

John Breen

Varianten toetsen
“Binnenkort vragen we uw mening over de
ontwikkelvarianten en de manieren waarop
we de bouwstenen daarin combineren. Zo
gaan we langzaam maar zeker zien wat de
uiteindelijke (voorkeurs)variant wordt die kan
worden uitgewerkt naar de concept
Dorpsontwikkelingsvisie. Daarbij kijken we
naast naar draagvlak ook samen met
vakspecialisten naar de technische
uitvoerbaarheid en de financiële
consequenties. Uiteindelijk zullen op
sommige punten de meningen verschillen,
maar is het aan de gemeenteraad om de
Dorpsontwikkelingsvisie vast te stellen.”

Meer informatie
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u meer informatie over (het maken van) de
Dorpsontwikkelingsvisies. Wilt u contact opnemen met één van de projectleiders? Dit kan op de
volgende manieren:
Noordbeemster en Westbeemster
Projectleider Peter Blankestijn is elke
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
bereikbaar via telefoon (0299) 452 620 of
mail naar: pg.blankestijn@beemster.net.

Gemeente Beemster

Middenbeemster en Zuidoostbeemster
Projectleider Roy Borst is elke dinsdag
bereikbaar via telefoon (0299) 452 216 of
mail naar 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.

