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In Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Noordbeemster en Westbeemster 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 een dorp als geheel. De gemeenteraad heeft
daarom besloten om Dorpsontwikkelingsvisies 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 deze
Dorpsontwikkelingsvisies.

Middenbeemster

Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster (2020 – 2040) vast
De gemeenteraad van Beemster heeft
onlangs besloten om in te stemmen
met de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster 2020-2040.
De visie geeft een beeld van de
gezamenlijke ambities als basis en
inspiratie voor alle toekomstige
ontwikkelingen in het dorp.
Sleutelwoorden zijn het behoud van
open plekken en ruimte maken voor
wonen, werken, de energietransitie en
elkaar ontmoeten.
“De visie biedt duidelijke oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken die in Middenbeemster
spelen,” zegt wethouder Zeeman. “Ik ben er trots op dat we deze keuzes met alle betrokkenen
hebben kunnen maken. Hiermee kan Middenbeemster zich blijven ontwikkelen naar een
toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp.”
Lees hier meer over de dorpsontwikkelingsvisie.

Noordbeemster en Westbeemster

Dorpsontwikkelingsvisie van start

Na de dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster heeft de
gemeenteraad besloten om ook een Dorpsontwikkelingsvisie voor Noordbeemster en
Westbeemster te maken. Hierbij is de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden
onmisbaar. Meer informatie vindt u binnenkort onder andere in deze nieuwsbrief, in Binnendijks
en op de website www.visievanbeemster.nl.

Meer informatie en contact
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Noordbeemster en
Westbeemster.
Zodra het in verband met de coronamaatregelen weer mogelijk is om een inloopspreekuur te
organiseren in de dorpskernen, zullen we u dit onder andere via deze nieuwsbrief laten weten.

Roy Borst is projectleider van de
Dorpsontwikkelingsvisies van
Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Hij is
elke dinsdag telefonisch bereikbaar via
telefoon (0299) 452 216. Mailen kan
natuurlijk ook, r.borst@beemster.net.

Gemeente Beemster

Peter Blankestijn is projectleider van de
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster
en Westbeemster. U kunt hem elke dinsdag
tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch
bereiken via telefoon (0299) 452 620. Mailen
kan natuurlijk ook,
pg.blankestijn@purmerend.nl.
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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.

