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Praat u mee over de
toekomst van uw dorp?
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Februari 2021

Beste Beemsterlingen,
Voor u ligt een krant over de toekomstige ruimte
van de dorpen Noordbeemster en Westbeemster.
Graag willen we samen met u nadenken over hoe
we beide dorpskernen tot 2040 het beste kunnen
ontwikkelen. Waar heeft u als Beemsterling behoefte aan? Wat kan er beter en wat moet juist
zo blijven? U heeft vast veel ideeën voor de ruimte waarin u woont, werkt en leeft. We horen ze
graag. Ik nodig u van harte uit om uw mening

te geven. Lees deze
krant, praat met elkaar en laat uw stem
horen op www.visie
vanbeemster.nl.
Vriendelijke groet,
Karen Heerschop
Burgemeester
van Beemster

In gesprek met elkaar

Wat doen we met uw inbreng?

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden van
Noordbeemster en Westbeemster. Door de Covid-19
maatregelen kunnen we helaas geen gesprekken met
meerdere deelnemers in het dorp organiseren. Hoe praat
u mee over de Dorpsontwikkelingsvisie?

Na 10 maart vertalen we de opbrengsten uit de dorps
gesprekken 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.

In deze krant vindt u de onderwerpen die voor de Dorpsontwikkelingsvisie van belang zijn en waarover we uw
mening vragen. Deze onderwerpen zijn door de gemeenteraad vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten die
u kunt lezen op de website www.visievanbeemster.nl
(Noordbeemster en Westbeemster).
Enkele dorpsbewoners en belanghebbenden laten u in
deze krant zien wat zij belangrijk vinden voor de toekomstige ruimtelijke indeling van de dorpskernen. En wat vindt u?

Over de Dorpsontwikkelingsvisie
De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het
dorpsbelang en geeft straks een samenhangend en breed
gedragen beeld van de (mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. Hierbij
gaat het om de bebouwde kom van beide dorpen (zie de
visiekaart in deze krant) en niet om het buitengebied.
De visie gaat gelden als een structuurvisie. In een structuurvisie
beschrijft de gemeente hoe
zij de ruimtelijke ontwikkeling
van (delen of aspecten van)
de beide dorpskernen ziet.
Als er behoefte aan meer
woningen is, waar kunnen
deze dan gebouwd worden?

Welke plekken zijn bestemd voor parkeren, natuur of
groen? Is er (meer of andere) ruimte voor voorzieningen
op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, medische zorg
of vrije tijd nodig en op welke plekken?

Hoe praat u mee?
1.

Lees de krant en ga naar de website www.visie
vanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster) of
scan de QR-code voor directe toegang.

2.

Kies de dorpskern en het onderwerp waarop u wilt
reageren.

3.

Plaats uw reactie of idee, praat met elkaar, stel een
vraag of start een discussie. Dit kan voor beide dorpen
en meerdere onderwerpen. Ook het projectteam van
de gemeente doet mee!
Reageert u liever niet online,
maar wilt u persoonlijk contact met het projectteam?
Mail naar visievan beemster@
beemster.net of bel op 2, 4
of 9 maart tussen 10.00 en
12.00 uur met projectleider
Peter Blankestijn, via telefoon
(0299) 452 620.
Zorg ervoor dat uw reactie uiterlijk 10 maart a.s. bij
ons binnen is!

Praat mee op
visievanbeemster.nl

De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen
binnen de dorpen tot 2040. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster
worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsv isie
getoetst. Het is een belangrijk document dat na de
fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de
toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2021 een
besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie.
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Wonen
Voor vitale en toekomstbestendige dorpen is een kwalitatief goede woon- en leefomgeving
noodzakelijk. In de hele Beemster (dus ook in Noordbeemster en Westbeemster) zijn nieuwe
woningen nodig. Dit is aangegeven in het beleidsdocument Woonvisie 2018 – 2025 en komt
onder andere ook uit uw inzendingen op de website www.visievanbeemster.nl naar voren.
In de dorpen is ruimte om kleinschalige woningbouw te realiseren. Bijvoorbeeld langs de
Jisperweg binnen de bebouwde kom van Westbeemster op locaties waar nu (agrarische)
bedrijven gevestigd zijn die willen stoppen of verplaatst kunnen worden. En in het lint langs
de Oosthuizerweg, binnen de bebouwde kom van Noordbeemster.

?
Vr a g e n

De Dorpsontwikkelingsvisie gaat over de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040.
Hoe denkt u over (de mogelijkheden van) woningbouw in de dorpskernen?
Vindt u dat er woningen nodig zijn en voor wie? Waar zouden nieuwe woningen kunnen komen en welke voorzieningen zijn daarbij nodig?

P ra a t m e e o
p
v is ie v a n b e e
m s te r. n l

Noordbeemster
Het pand van de voormalige basisschool De
Bonte Klaver staat leeg. Zouden hier woningen kunnen komen en welke voorzieningen
zijn daarbij nodig? Is op deze locatie woningbouw in combinatie met
andere (maatschappelijke) voorzieningen
wenselijk? Ziet u
mogelijkheden
voor
nieuwe
woningen
in
het lint van de
Oosthuizerweg
- binnen de
bebouwde kom
- en zo ja, voor
wie?

Westbeemster
Het bestuur van de Parochie Joannes de Doper
is op zoek naar een alternatieve bestemming
voor het kerkgebouw (een Rijksmonument) en
de omliggende gronden om de onderhoudskosten van de kerk te bekostigen De gronden worden nu merendeels gebruikt door de
Wereldtuin, volkstuinen en de Westbeemster
Sport Vereniging (WBSV). Vindt u de locatie
van en rond het kerkgebouw geschikt voor
de ontwikkeling van woningen, waarom en
voor wie? Zouden de huidige gebruikers de
omliggende gronden kunnen (blijven) gebruiken of zijn er ook andere mogelijkheden? Is
een ander gebruik van het kerkgebouw dan
als kerk wenselijk en wat zou dit kunnen zijn?

Kees Vlaanderen,
Dorpsraad Westbeemster
“Westbeemster is een levend dorp, echt
nog een plattelandsgemeenschap met drie,
vier boeren in de dorpskern. Die karakteristiek is ons veel waard en willen we koesteren. Maar we moeten ook ruimte maken
voor nieuwe inwoners, nieuwe gezinnen
die voor meer draagvlak voor de school,
de voetbal en andere verenigingen kunnen
zorgen. Naast woningen voor gezinnen is er
ook ruimte voor starters nodig. Denk aan
woonruimte voor terugkerende jongeren
die na bijvoorbeeld hun studie weer in hun
bekende omgeving willen wonen.”
Ontwikkelmogelijkheden
“Met deze woonvraag in het achterhoofd
kunnen we naar ontwikkelmogelijkheden in
en rond de kerk kijken. Dat is ook nodig,
omdat voor de kerk en de pastorie, die zo
karakteristiek zijn voor ons dorp, een nieuwe

“Nieuwe woningen in
Noordbeemster, ik weet niet of
er een specifieke vraag naar is.
Het is in ieder geval goed
voor de leefbaarheid.”
– Carla Bleesing-Van der Hulst heid. Ouderen vertrekken omdat de huizen
niet meer bij hen passen en voorzieningen
niet in het dorp aanwezig zijn. Nieuwe woningen voor starters en huurders, dat kan
ik mij voorstellen, bijvoorbeeld voorbij de
benzinepomp. Lintbebouwing kan vast op
een mooie ruimtelijke manier, niet hoog
opgestapeld. Maar veel grond is particu-

lier bezit, dus of er hiervoor mogelijkheden
zijn? De locatie van De Bonte Klaver en in
combinatie met een gemeenschapsruimte, dat zou een goede plek zijn. Meteen
het schoolplein aanpakken, dat wordt nu
als parkeerplaats gebruikt, terwijl je het
aantrekkelijk kunt maken voor volleybal of
voetbal, bijvoorbeeld door een voetbalkooi
te plaatsen.”
Voorzieningen
“De gemeenschapsruimte kan gebruikt worden door verenigingen, maar wellicht ook
gedeeld worden met een pedicure, huisarts
of zorgaanbieders. Nu zijn alle voorzieningen op auto-afstand in Middenbeemster,
Oosthuizen en Avenhorn. We hebben hier
een prachtig restaurant, Stoer in de Beemster, een aanwinst voor het dorp met een
heerlijk terras. In de zomer trekt het veel
fietsers en voorbijgangers aan. Bij een
feestje is soms meer parkeerruimte nodig,
dan wordt er geparkeerd langs de bushalte
en op de Oosthuizerweg. Voor wachtenden
bij de bushalte is trouwens niets, misschien
is een automatiek voor eten en drinken een
goed idee?”

school, in De Kerckhaen, bij de WBSV, in de
volks- en Wereldtuinen. Op het schoolplein
kletsen we bij en maken we afspraken. In
De Kerckhaen komen verenigingen samen,
vieren we feest en nemen we afscheid. De
Kerckhaen is ook in eigendom van het dorp
en wordt beheerd door een stichting. Dat
laat wel zien hoe belangrijk De Kerckhaen
voor het dorp is en in de toekomst moet
blijven.”

- Kees Vlaanderen bestemming gevonden moet worden. Dat is
de grote uitdaging van de afgelopen tien
jaar geweest en nog altijd heel actueel. Er
zijn mooie plannen gemaakt, verdienmodellen bedacht, nu komt het erop aan om door
te pakken en de krachten te bundelen. Gaat
het ons lukken om samen een plan te maken waar alle betrokken partijen warm voor
lopen om als dorp vitaal de toekomst in te
gaan?

Uit de inzendingen via de website blijkt bijvoorbeeld dat in beide dorpen
een plek om elkaar te ontmoeten of een gemeenschapsruimte wordt gewaardeerd. Waaraan moet een ontmoetingsplek in uw dorp voldoen, vindt u? Wie zouden
hier gebruik van willen maken? Is er in beide
dorpskernen een plek die hiervoor geschikt
is en waarom?

P ra a t m e e o
p
v is ie v a n b e e
m s te r. n l
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Woningbouw
“Nieuwe woningen in Noordbeemster, ik
weet niet of er een specifieke vraag naar is.
Het is in ieder geval goed voor de leefbaar-

“Oorspronkelijke dorpsbewoners
zitten vol verhalen en houden
daarmee de geest van het dorp
overeind.”

Een kwalitatieve woon- en leefomgeving in een dorp wordt niet alleen bepaald door de
aanwezigheid van voldoende en geschikte woonruimte, maar ook of de voorzieningen in de
(directe) omgeving aansluiten op de wensen van de bewoners. Daarnaast is de onderlinge
binding of het saamhorigheidsgevoel van bewoners een belangrijke voorwaarde.

?

“Mijn idee heb ik al vele malen gelanceerd
en met mij vele buurtbewoners. De Bonte
Klaver moet blijven bestaan of in ieder geval de functie die het heeft voor de gemeenschap. Het gebouw biedt nu ruimte aan 10
verenigingen en wordt daarnaast vooral
gebruikt als opslag, onlangs zijn er weer
schoolbankjes bijgekomen. Een paar jaar
geleden waren we als Dorpsraad betrokken
bij een mooi kleinschalig woonplan met op
de begane grond een gemeenschapsruimte. Dat is helaas niet gelukt.”

Huidige inwoners worden graag oud in hun
dorp. Als er passende woonruimte en enkele zorgvoorzieningen bijkomen, wordt het
makkelijker voor ouderen om hier te blijven wonen. Dat is ook belangrijk voor het

Leefbaarheid en voorzieningen

Vr a g e n

Carla Bleesing-Van der Hulst,
Dorpsraad Noordbeemster

dorpsleven, want dit zijn de oorspronkelijke dorpsbewoners: ze zitten vol verhalen
en houden daarmee de geest van het dorp
overeind. Een mix van ouderen en jongeren
zorgt voor een rijk dorpsleven.”
Bijzondere dorpsplekken
“Het dorpsleven van Westbeemster komt
samen op bijzondere plekken: op de Lourdes-

Noordbeemster
Voor inwoners van Noordbeemster is het behoud van (horeca)voorzieningen die er al zijn,
belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten.
Dit zijn restaurant Stoer en De Bonte Klaver.
Is de locatie van De Bonte Klaver een goede
mogelijkheid als plek voor een ontmoetingsruimte of zou een andere plek in het dorp
geschikter zijn, eventueel in combinatie met
andere voorzieningen? Mist u voorzieningen
in het dorp, bijvoorbeeld een zorgvoorziening of winkel? Of is het aanbod buiten de bebouwde kom
en in omliggende plaatsen
voldoende?

Westbeemster
De Lourdesschool, de Westbeemster Sport
Vereniging (WBSV) en brasserie De Kerckhaen (die deels als buurthuis wordt gebruikt)
zijn voorbeelden van voorzieningen die u als
inwoner van Westbeemster wenst te behouden. Ook de aanwezigheid van de Wereldtuin
en de begraafplaats wordt gewaardeerd.
Als u kijkt naar de voorzieningen die hiervoor
worden genoemd, ziet u dan mogelijkheden
om deze aan te passen of te verbeteren? Wat
moet blijven, wat kan beter en wat mag wellicht weg? En als u vindt dat het voorzieningenniveau in Westbeemster onvoldoende is,
wat mist u en waar zou dit een plek kunnen
krijgen? Vindt u de locatie van de kerk een
goede plek voor meer of andere voorzieningen die bijdragen aan een fijne woon- en
leefomgeving? Is er meer ruimte voor sport
of voor andere sporten nodig?

Recreatie
en toerisme
Eén van de ambities die de gemeente noemt
in de structuurvisie ‘Beemstermaat 2012’ is
het creëren en verbinden van routes voor
varen, fietsen, wandelen in de Beemster.
Voor de dorpsontwikkelingsvisie kunt u hierbij denken aan het aansluiten op bestaande
wandel-/ fietsnetwerken. Zo heeft Brasserie
De Kerckhaen het initiatief genomen voor
wandel- en fietsroutes in en rondom Westbeemster. Deze zouden misschien voorzien
kunnen worden van openbare rustplekken
waarvoor nu nauwelijks mogelijkheden zijn.
Er is een suggestie gedaan om een voetgangersbrug over de Beemsterringvaart naar
de Eilandspolder ter hoogte van de Hobrederweg te realiseren. Dit zou kunnen zorgen
voor een recreatieve wandelroute van en
naar omliggende dorpen.
Noordbeemster en Westbeemster
Vindt u dat er in Noordbeemster en Westbeemster (meer) routes voor wandelen en
fietsen nodig zijn? Voor recreanten of toeristen van buiten het dorp? Is een route voor
‘een rondje’ dorp of om de hond uit te laten
een goed idee? Hoe zou dat eruit kunnen
zien? Waar zou deze route kunnen worden
aangelegd? Mist u andere recreatie- of toeristische voorzieningen?

Talisa Steenkamp,
uitbater De Kerckhaen
“Voor Westbeemster is De Kerckhaen een
hele herkenbare plek waar mensen samen
komen. Tegelijk zijn we ook een onderneming die ‘rond’ moet zien te komen, we
ontvangen geen subsidies voor de maatschappelijke initiatieven die hier plaatsvinden. Vanuit De Kerckhaen proberen
we zoveel mogelijk te ondernemen door
activiteiten te organiseren die goed zijn
voor het hele dorp en bijdragen aan het
voortbestaan van onze zaak. Zo is de brasserie toegevoegd en verbinden we onze
horeca aan een fietsroute. Hiermee wordt
Westbeemster onderdeel van het fietsnetwerk in en rond de Beemster.”
Aantrekkelijk omgeving
“Onze horeca bevindt zich weliswaar
binnen in het gebouw, maar een aantrekkelijk ingerichte omgeving is heel belangrijk om meer mensen te trekken. Ruimte
voor een terras tegen ons gebouw aan en
parkeerruimte vlakbij zouden heel wenselijk
zijn.
En een beter ingericht Kerkplein straalt uit
op het hele dorp. Samen kunnen de kerk,
De Kerckhaen en het plein een zichtbaar

De Kerckhaen maar ook voor de school, de
kerk en de voetbal. Minder parkeerplekken
op het Kerkplein, aanvullende parkeerplekken bij de voetbalvelden en een veilige wandelroute tussen die plekken en de school
zodat kinderen niet langs de Jisperweg
hoeven te lopen: laten we de mogelijkheden onderzoeken.”

en aantrekkelijk punt in Westbeemster zijn.
Een ander idee is om hier een uitkijkpunt te
maken, want het uitzicht over de polder is
echt uniek!”

“De Kerckhaen biedt zich
aan om een verbindende
factor tussen diverse
buurtinitiatieven te zijn.”

Vooruitkijken
“Er is nu veel aanwezig en er wordt genoeg
- en met enthousiasme! - georganiseerd.
Maar we moeten vooruitkijken om dit op
peil te houden. Hiervoor zijn mensen nodig
die zich verbonden voelen met het dorp.
Jonge mensen die zich hier vestigen door
kleinschalige nieuwbouw wat in het landschap past, waarbij een kleine buurtsuper
net even dat ‘extra’ kan zijn.”

– Talisa Steenkamp,
De Kerckhaen Parkeren
“Goede voorzieningen moeten veilig bereikbaar zijn en dat geldt niet alleen voor

Visiegebied Dorpsontwikkelingsvisie
Noordbeemster en Westbeemster

Visiegebied
Deze kaart laat zien binnen welk gebied
ruimte gezocht kan worden voor mogelijke initiatieven. Deze ruimte heet het visiegebied. Voor de Dorpsontwikkelingsvisie
van Noordbeemster en Westbeemster is
de bebouwde kom van beide dorpen het
visiegebied. Hiermee bepalen we niet de
exacte grenzen voor waar ontwikkelingen
mogelijk zijn, maar geven we aan dat bij
het maken van de Dorpsontwikkelings
visie het zoekgebied voor ontwikkelmogelijkheden beperkt is. De ontwikkel
mogelijkheden zullen dus globaal gezien
binnen de bebouwde kom van beide dorpen liggen.

P ra a t m e e o
p
v is ie v a n b e e
m s te r. n l

Marianne Buis
voorzitter WBSV

inperken. Letterlijk, want daarmee verliest
WBSV een veld en we zien geen mogelijkheid om een voetbalveld op een andere plek
in te richten. Minder ruimte om te voetballen betekent ook een ernstige aantasting
van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het

“Al generaties lang speelt de WBSV een
belangrijke rol in De West. Schoolgaande
kinderen ‘rollen’ bijna automatisch via het
zandveldje de voetbalvereniging in. Met een
ledenaantal dat al jaren stabiel is, zijn we
een vereniging die ertoe doet. Onze focus
ligt op sport, andere verenigingen - zoals
het Volksspelencomité en buurtvereniging
De West op zijn Best - organiseren weer eigen dorpsactiviteiten. Onderling stemmen
we alles wel af, informeel in het voorbijgaan
of via social media, want iedereen kent en
spreekt elkaar hier.”
Ruimte voor de WBSV
“Het gaat goed met onze vereniging. We
hebben twee speelvelden, een oefenveldje
en een kantine. Parkeren kan op het Kerkplein waar op piekmomenten - wisseling

Daarvoor is wel nieuwe aanwas nodig en
die moet natuurlijk ergens wonen. Misschien is woningbouw langs de Jisperweg
mogelijk of deels op het zandveldje achter
de school. Dat zou wel betekenen dat het
veldje niet meer door de school gebruikt

“Voorzieningen houden
De West leefbaar.
WBSV is hierin een
belangrijke speler.”
- Marianne Buis, voorzitter WBSV -

tijdens wedstrijden of een wedstrijd tijdens
een kerkdienst – wel een tekort aan plekken
kan zijn, maar dan wordt er langs de Jisperweg geparkeerd. De woningbouwplannen
van de kerk zullen onze speelruimte ernstig

dorp. De voetbalvereniging is er niet alleen
voor de sport, maar het is een belangrijke
maatschappelijke verbinder.”
Nieuwe aanwas
“Voetbal heeft dus een belangrijke plek
binnen het dorp en dat moet zo blijven.

kan worden en de nieuwbouw tussen de
school en de sportvelden komt te liggen.
Dan valt overlast van de veldverlichting te
verwachten. Nee, laten we eerst langs het
lint zoeken naar mogelijkheden voor nieuwbouw.”
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Openbare ruimte en verkeer

Harrie Muhren,
inwoner Noordbeemster

De openbare ruimte is de publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is de ruimte
waarin we fietsen, autorijden, spelen, elkaar ontmoeten, wandelen en parkeren. Dat betekent
dat we bij elke ontwikkeling binnen het dorp goed na moeten denken over wat dit voor de
openbare ruimte betekent. Bij de inrichting van de openbare ruimte moeten we bovendien
rekening houden met het historische wegen- en waterpatroon en de laanbomenstructuur
van het UNESCO Werelderfgoed.

“Noordbeemster is een prettige plek in een
bijzonder mooie omgeving. Niet alleen het
ontwerp van de Beemster is historisch, ook
de manier waarop het tot stand is gebracht.
Hier zie je de geschiedenis. Een eventuele
groei van het dorp moet dan ook zeer beperkt zijn en passen binnen de grenzen van
de bestaande dorpskern en in het historische landschap van de Beemster. Dat geldt
voor de maatvoering en stijl van bebouwing, maar ook voor infrastructuur en eventuele voorzieningen.”

In beide dorpskernen is sprake van een relatief hoge parkeerdruk die gevolgen heeft voor
de verkeersveiligheid. Dit is soms te herleiden tot piekmomenten, bijvoorbeeld op haalen brengtijden van de Lourdesschool of bij sportwedstrijden van de WBSV. Maar ook de
combinatie van verschillende verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, gemotoriseerd
(agrarisch) verkeer) op dezelfde tijden en wegen kan voor onveilige situaties zorgen, zoals
bij de Hobrederweg en de Jisperweg.
Handhaving wordt vaak als eerste genoemd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De Dorpsontwikkelingsvisie gaat echter over de indeling en inrichting van de ruimte.
Noordbeemster
De parkeerdruk in het dorp is relatief hoog,
onder andere aan de Oosthuizerweg door de
aanwezigheid van een restaurant en aan de
Middenweg door een garagebedrijf. Is meer
parkeerruimte de oplossing en waar zou dat
kunnen? Welke mogelijkheden ziet u om
de verkeersveiligheid in Noordbeemster te
verbeteren, als het gaat om de inrichting van
de ruimte? Is er in het dorp voldoende plaats
voor kinderen om te spelen of elkaar te ontmoeten? En hoe staat het met het groen in
het dorp, is dit voldoende of zou meer of
ander groen nodig zijn?
Westbeemster
Toenemend autoverkeer maakt dat
bestaande parkeervoorzieningen in Westbeemster niet
(altijd) toereikend zijn. Kan
extra parkeerruimte ervoor
zorgen dat de
parkeerdruk vermindert? Of zijn er
andere
oplossingen
denkbaar, bijvoorbeeld een
betere verdeling of indeling van de parkeerruimte? Of zijn veilige fietsroutes een oplossing voor korte ritjes met de auto en is er dan
minder parkeerruimte nodig?

P ra a t m e e o
p
v is ie v a n b e e
m s te r. n l
Als er meer parkeerruimte komt, wat
betekent dit dan voor de speelruimte en het
groen? Is er nu voldoende ruimte voor kinderen om te spelen? Hoe staat het met het
groen in het dorp, vindt u dit voldoende of
zou meer/ander groen nodig zijn?
Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Zouden veilige routes voor fietsers en voetgangers wenselijk zijn en waar
zijn deze mogelijk? Is een rechtstreekse
voetgangersverbinding van ’t Buurtje naar de
Lourdesschool een oplossing? Draagt een
andere verplichte snelheid – bijvoorbeeld 10
km tijdens haal- en brengtijden – bij aan de
verkeersveiligheid? Of een andere inrichting
van de weg?

Inpassing in het landschap
“We moeten slim en verstandig gebruik maken van de beperkte ruimte in onze huidige
dorpskern en daarbij de geschiedenis en
uitstraling van het werelderfgoed respecteren. Zoals De Bonte Klaver er nu uitziet,
past het totaal niet in deze omgeving. Op
deze locatie zou je een ander, kleiner gebouw kunnen neerzetten dat goed toegankelijk is en waar verenigingen gebruik van
kunnen maken. Bijvoorbeeld een schuur
met historische uitstraling waarvan de
binnenruimte zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Hier een maatschappelijke
voorziening combineren met woningen gaat
voor wrijving tussen bezoekers en bewoners
zorgen. Maar je zou die sociale functie die
een gemeenschapsruimte heeft, misschien
ook wel bij restaurant Stoer kunnen onderbrengen. Het is aan de gemeente om hier
afspraken over te maken, te bewaken en te
ondersteunen met een eventuele subsidie.”
Verkeersmaatregelen
“Vanuit Noordbeemster zijn dorpen als Middenbeemster en Avenhorn met alle voor-

zieningen goed bereikbaar. Maar de huidige infrastructuur gaat in het dorp wel voor
ongelukken zorgen. Als je naar het noorden
rijdt, is de rotonde ook een echte rotonde,
maar kom je uit de richting van Avenhorn,
dan is de rotonde goed af te snijden. Dat
zorgt ervoor dat de snelheid hier vaak veel
te hoog is. De oplossing is om de maximale snelheid binnen de gehele bebouwde
kom te verlagen naar 30 km per uur en een
betonnen ‘broodje’ te plaatsen in de hoek
van de rotonde, in het witte vlak. Bussen,
vracht- en agrarisch verkeer hebben hier

“We moeten slim en verstandig
gebruik maken van de beperkte
ruimte in onze huidige dorpskern
en daarbij de geschiedenis
en uitstraling van het
werelderfgoed respecteren.”
- Harrie Muhren, Noordbeemster geen last van, maar automobilisten moeten
echt vaart minderen. En dat komt de verkeersveiligheid in het dorp ten goede. Ook
op de Oosthuizerweg - ten westen van de
rotonde - wordt te hard gereden. Naast de
snelheidslimiet van 30 km per uur zou je
een versmalling met drempel kunnen maken, zoals ook op de Oosthuizerweg aan de
oostkant van Noordbeemster is gedaan.”

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Beemster.
Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.

Pra at me e op
vis iev anb eem ste r.nl

Deze krant is verstuurd naar de
huisadressen in Noordbeemster en
Westbeemster.

-

Susan de Jong,
medezeggenschapsraad
Lourdesschool

voelt dit niet veilig. Neem daarbij de auto’s
die worden geparkeerd om even uit te stappen en kinderen naar school te brengen,
de fietsers die van beide kanten komen en
passerend doorgaand autoverkeer en agrarische voertuigen. Dit zorgt al met al voor
een onwenselijke situatie die niet veilig is.”

“De Lourdesschool staat op een rustige,
veilige en groene plek in het dorp met extra
speelruimte in de omgeving. Het school
gebouw bevat ook een BSO, een apart
lokaal voor handenarbeid en een uitgiftepunt voor de bibliotheek. En dan is er nog
steeds ruimte voor groei.”
Ruimte
“Als ‘eco-school’ is de omliggende ruimte
een waardevolle aanvulling. Groen en natuur zijn belangrijk. Op het zandveld kunnen kinderen uit groep 5 en hoger lekker
spelen en deze wordt gebruikt voor gezamen
lijke activiteiten zoals de sportdag. En we
werken aan het opzetten van een leslokaal
buiten, tussen de school en het zandveld
in.”
Veilig naar school
“Grootste aandachtspunt is de veiligheid
tijdens de haal- en brengtijden van de
school. We worden aangemoedigd lopend
of met de fiets naar school te komen. Toch
is dat uiteraard niet altijd of voor iedereen

mogelijk. Zoals bij elke school is het dus
druk met voetgangers, fietsers en auto’s.

“Het dorpsleven is heerlijk,
maar er is echt aandacht voor
verkeersveiligheid nodig.”
- Susan de Jong Bij De Kerckhaen kan je goed parkeren
en via de stoep langs de Jisperweg en de
loopbrug naar school wandelen. Echter,
met alle drukte op de Jisperweg en een
steile kant met sloot direct naast de stoep,

Oplossing
“Een oplossing zou kunnen zijn om de parkeervoorzieningen bij De Kerckhaen en
misschien nog verder het terrein uit te breiden met een parkeerdeel en een kiss & ride
punt. Met een wandelroute vanaf het Kerkplein achter de kerk langs naar de school
zou dit veel problemen kunnen oplossen. Er
staan dan geen auto’s meer langs de kant
van de Jisperweg waardoor fietsers veiliger
naar school kunnen fietsen.”
Voorzieningen
“De voorzieningen die we hier nu hebben,
zijn wat mij betreft voldoende. Voor het verenigingsleven en dorpsgevoel is De Kerckhaen van groot belang. Wat eigenlijk nog
mist, zijn een ontmoetingsplek en aandacht
voor jongeren van 10 tot 15 jaar.”

U kunt de krant ook bekijken op de
website www.visievanbeemster.nl
(Noordbeemster en Westbeemster).
De gemeente Beemster geeft een
digitale nieuwsbrief uit over de Visie
van Beemster. Hierop kunt u zich via
de website abonneren.
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