Nieuwsbrief Visie van Beemster

Bekijk de webversie

10 mei 2019 | Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster
De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige
inrichting van Middenbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in
een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Middenbeemster, omdat u er woont, werkt,
bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst
van het dorp.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?
In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als
het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het dorp
heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het dorp als geheel. De
gemeenteraad heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster te
maken. De visie moet hét kader worden voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp en
wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang. Hiervoor organiseren we in mei, juni en juli vijf
bijeenkomsten met steeds een ander thema. Denkt u met ons mee?

Themabijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op
verschillende locaties in Middenbeemster:
Toerisme en Werelderfgoed (16 mei) in
het gemeentehuis
Welzijn en Zorg (5 juni) in Breidablick
Wonen en Leefbaarheid (13 juni) in het
gemeentehuis
Bedrijvigheid (20 juni) in de Kloek
Openbare ruimte en Verkeer (11 juli) in
het gemeentehuis
U kunt aan alle bijeenkomsten deelnemen,
maar ook kiezen voor het thema dat u het
meest interesseert.
Aanmelden

In gesprek met: Henkjan van Meer, Visit Beemster
Henkjan van Meer ziet grote kansen voor
Beemster op het gebied van toerisme.
"Als UNESCO werelderfgoed zijn we goed op
weg om meer bekend te raken bij de toerist uit
binnen- en buitenland, maar het kan altijd beter.
Belangrijk daarbij is om ook naar het aanbod te
kijken, zodat we het verhaal van Beemster nog
beter kunnen vertellen. Hierbij is onze
doelgroep de 'kwaliteitstoerist', oftewel, de
toerist die daadwerkelijk geïnteresseerd is in
Beemster en er ook langer wil verblijven. Punt
van zorg is de bereikbaarheid. Onlangs hebben
we de VISIT Beemster Twizy's geïntroduceerd,
maar ik denk ook aan de verhuur van andere
vormen van vervoer, zoals fietsen. Verder denk
ik aan het meer onder de aandacht brengen
van bijzondere plekken en het verbeteren van
de bewegwijzering daar naar toe. Met het
benoemen van locaties als Beemsterren zijn we
hiermee al op de goede weg. Ik zou daarnaast graag de evenementen nog beter aangekondigd
willen zien, bijvoorbeeld op grote aankondigingsborden bij de toegangswegen naar Beemster."
Ten slotte noemt Henkjan als aandachtspunt het parkeren, waarbij hij hoopt dat hiervoor in deze
Dorpsontwikkelingsvisie keuzes worden gemaakt .

Grijp uw kans!
Waarom is het voor u belangrijk om op 16 mei aanwezig te zijn op de bijeenkomst
Toerisme en Werelderfgoed?
"Vaak vinden we van alles maar doen niks met deze meningen. Dit is nu een mooi moment om
uw mening kenbaar te maken en mee te denken in oplossingen. Grijp deze kans aan om uw
ideeën maar ook uw zorgen te ventileren."

Toerisme & Werelderfgoed
Bijeenkomst donderdag 16 mei, aanvang 19.30 uur
op het gemeentehuis van Beemster
Het is de ambitie om meer toeristen en recreanten
naar Beemster te trekken. Zijn de huidige
voorzieningen berekend op meer bezoekers of zijn er
andere en misschien betere oplossingen mogelijk? En
welke gevolgen hebben meer bezoekers voor uw
directe woonomgeving?
Ziet u mogelijkheden voor toerisme in
Middenbeemster of juist niet? Denk dan mee op
donderdag 16 mei tijdens de themabijeenkomst
Toerisme & Werelderfgoed!
Lees meer

Meer informatie
Op de website www.visievanbeemster.nl
vindt u alle informatie over het maken van
de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster. Ook kunt u contact
opnemen met projectleider Roy Borst, via
r.borst@beemster.net of tel. (0299) 452 216.
Wilt u liever persoonlijk met hem van
gedachten wisselen? Roy is elke
dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur
aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar
in het gemeentehuis van Beemster.
Lees meer

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.

