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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?

Agenda themabijeenkomsten Middenbeemster
De komende bijeenkomsten zijn:
Thema Bedrijvigheid (20 juni) in de Kloek,
Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster.
Thema Openbare ruimte & Verkeer (11
juli) in het gemeentehuis.
U kunt aan beide bijeenkomsten deelnemen,
maar ook kiezen voor het thema dat u het
meest interesseert.
Aanmelden

In gesprek met: Bart Tishauser
Bart Tishauser is directeur van Nobel Vermogensbeheer en voorzitter van de Beemster
Ondernemersvereniging.
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“Het is belangrijk dat bedrijvigheid onderdeel
blijft uitmaken van Beemster. Het heeft een
economische waarde op meerdere fronten: het
economisch verkeer en het leefklimaat. De
gemeente moet bedrijven op de juiste manier
faciliteren om dit te blijven waarborgen. Er zijn
bedrijven met plannen om hun klanten beter te
kunnen bedienen, maar die lastig gerealiseerd
kunnen worden, denk hierbij aan uitbreiding, verbouwing en parkeerruimte. Zij lopen hierbij
tegen procedures aan, waardoor het lange en ingewikkelde processen worden. Het is zonde als
hierdoor continuïteit en groei stagneren. Het is belangrijk om op donderdag 20 juni mee te
praten over dit thema in De Kloek, zodat ondernemers hun stem laten horen en daarmee de
mogelijkheden en kansen benutten om hun bedrijf in stand te houden en te laten floreren.”

Themabijeenkomst Bedrijvigheid
Bijeenkomst donderdag 20 juni, De Kloek,
aanvang 19.30 uur.
In Middenbeemster concentreert de
bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties.
Het Marktplein en een deel van de Rijperweg
bieden als centrumlocatie een mix van winkels
en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en
Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de
rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze
locaties zich in de toekomst en welke eisen en
wensen zijn er voor de indeling van de ruimte?
Denk u mee over Bedrijvigheid binnen de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster? Op
donderdag 20 juni 19.30 uur organiseren we hiervoor een themabijeenkomst: u bent van harte
welkom! Meld u aan via de website www.visievanbeemster.nl.

Opbrengsten en verslagen themabijeenkomsten

Inmiddels zijn de themabijeenkomsten Toerisme
& Werelderfgoed, Welzijn & Zorg en Wonen &
Leefbaarheid geweest! Op de website
www.visievanbeemster.nl zijn de verslagen van
de eerste twee avonden al geplaatst, het
verslag van de themabijeenkomst Wonen &
Leefbaarheid is in de maak.
Projectleider Roy Borst: “We begonnen met de
themabijeenkomsten vanuit het idee dat ‘de
kennis over Middenbeemster in het dorp zelf
zit’. En dat klopt: de gesprekken die we tijdens
de bijeenkomsten met elkaar hebben, leveren goede ideeën op voor de
Dorpsontwikkelingsvisie. Dat geldt natuurlijk ook voor de inzendingen via de website, waar u
overigens nog steeds uw inbreng kunt geven!”
Als alle themabijeenkomsten zijn geweest, vertalen we alle opbrengsten naar enkele
ontwikkelingsscenario’s voor Middenbeemster. Roy Borst: “Deze scenario’s komen straks op de
website te staan. U heeft dan opnieuw de gelegenheid om via de website of persoonlijk uw
reactie te geven.”
Lees hier het verslag van de themabijeenkomst Toerisme & Werelderfgoed.
Lees hier het verslag van de themabijeenkomst Welzijn & Zorg.

Beemsterling aan het woord
Matthijs van der Scheun was op 13 juni een van de
deelnemers aan de themabijeenkomst Wonen en
Leefbaarheid. “Ik doe mee omdat ik mij interesseer voor de
Beemster en trots ben op dit gebied.” Wat is jou opgevallen?
“Sowieso dat ik vanavond een van de weinige jongeren ben.
Dat verbaast mij, want zoveel betaalbare woningen of
voorzieningen voor jongeren zijn hier niet. Zo’n avond moet je
gebruiken om je mening te geven.” Wat neem je mee uit deze
bijeenkomst? “Nou, dat er niet gesproken werd over handhaving maar juist over het creëren van
nieuwe plekken voor jongeren. Ik denk dat het misschien goed is om meer evenementen
speciaal voor hen te organiseren in plaats van voor de gebruikelijke doelgroep, de gezinnen.”

Buzz on Tour
Wil jij ons laten weten hoe Middenbeemster in de toekomst
rekening moet houden met jongeren, bijvoorbeeld als het gaat
om betaalbare huisvesting in het dorp? Vrijdag 5 juli staat
Visie van Beemster met de BUZZ bij Jongerencentrum
BeeJee: laat ons je mening horen.
Vanaf 20.00 uur ben je welkom!

Meer informatie en contact
Op de website www.visievanbeemster.nl
vindt u alle informatie over het maken van
de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster. U kunt ook contact
opnemen met projectleider Roy Borst, via
email r.borst@beemster.net of telefoon
(0299) 452 216. Wilt u liever persoonlijk met
hem van gedachten wisselen? Roy is elke
dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar
in het gemeentehuis van Beemster. U kunt
dan zonder afspraak bij hem langs gaan. Let
op: in de zomermaanden vervalt deze
inloopochtend van 23 juli t/m 20 augustus.
Heeft u in deze periode vragen, stuur ons
een bericht via
visievanbeemster@beemster.net, dan
nemen we contact met u op.

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.

