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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.

Vervolg dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster
Van elke themabijeenkomst hebben we een
verslag gemaakt, dat u terugvindt op de
website www.visievanbeemster.nl
(Middenbeemster). Nu alle bijeenkomsten zijn
geweest, worden de opbrengsten vertaald
naar mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor
Middenbeemster. Ook deze scenario’s
plaatsen we op de website. U krijgt de
gelegenheid om hier persoonlijk of via de
website op te reageren.
Scenario’s
Dit najaar bespreken we de scenario’s ook met de gemeenteraad. Hierna maken we de concept
Dorpsontwikkelingsvisie, die we u tijdens een informatiemarkt presenteren. Uiteraard kunt u
hierop reageren, tijdens de informatiemarkt en in de formele inspraakprocedure die dan volgt.
Begin 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster. Uiteraard blijven we u informeren en komen we bij u terug om (tussentijdse)
resultaten te laten zien.

In gesprek met: Roy Borst
Projectleider Roy Borst is tevreden over de
5 themabijeenkomsten:
'De bijeenkomsten waren stuk voor stuk
boeiende avonden. Beemsterlingen zijn niet
bang om te zeggen wat ze vinden. Heel fijn,
want dat levert ons de nodige bijdragen op voor
de visie. De zomerperiode gebruiken we om
enkele scenario’s uit te werken waarin alle
thema’s verwerkt zijn. De gemeentehuislocatie
heeft bijvoorbeeld bij elk thema wel een andere
invulling gekregen en zo zijn er meer populaire
plekken in het dorp, dus het wordt een interessante puzzel. In september komen we bij mensen
terug met de uitgewerkte scenario’s en praten we verder over hoe de toekomst van
Middenbeemster eruit kan komen te zien. Ik wens iedereen een mooie zomer en hoop mensen
daarna opnieuw te mogen spreken!'

Visie van Beemster: Zuidoostbeemster
Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen
voor een sterke groei van het aantal
huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor
neemt ook de vraag naar maatschappelijke en
ruimtelijke voorzieningen toe. Tegelijk moeten
we nadenken over onderwerpen als
bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe
woongebieden met het oude dorp en de
verduurzaming van de leefomgeving. De
gemeenteraad van Beemster heeft daarom
besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor
Zuidoostbeemster te maken.
Voor de Nota van Uitgangspunten vragen we uw inbreng. Hoe vindt u dat Zuidoostbeemster er
over pakweg 20 jaar uit moet zien? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp waar u
woont, werkt en/of uw kinderen opgroeien? Is het dorp op de toekomst voorbereid als het gaat
om onderwijs, verkeer, sport- en zorgvoorzieningen? We helpen u op weg met onderstaande
voorbeelden. Heeft u een idee of voorstel? Reageer dan uiterlijk 18 augustus 2019 via de
website www.visievanbeemster.nl.

Openbare ruimte & verkeer – zij was erbij!
Bij de laatste themabijeenkomst zagen we ook een paar
jongeren. Dat zouden er meer moeten zijn, vindt ook Cathy
Kooij-Blekemolen: ‘Waar is de jongere generatie? Het gaat om
hun toekomst!’ Cathy is gekomen om het met andere
Beemsterlingen te hebben over het ‘Beemstergevoel’, zoals zij
dat noemt.
Aandacht voor elkaar
‘Toen mijn kind naar een nieuwe klas ging, nodigden we de
ouders van alle klasgenoten bij ons thuis uit voor een
borreltje. Simpel en zo effectief, want de volgende ochtend
stond iedereen met elkaar te praten op het schoolplein. Het is
hier zo fijn wonen omdat mensen elkaar kennen, gezien worden. In de visie komt wat mij betreft
een ruimte voor de jeugd. Jongeren die bij elkaar komen, gaan ook met elkaar praten en zo hou
je dat gevoel in stand.’
Veilig op de fiets
‘Als jongeren hun eigen plek krijgen, moet die wel makkelijk bereikbaar zijn vanuit de wijken.
Betere fiets- en wandelroutes in Middenbeemster vind ik erg belangrijk. Dan durf je je kinderen
ook met een gerust hart op de fiets naar school te sturen en zijn ze meteen in beweging!’

Ook jongeren denken na over toekomst
Middenbeemster
De kennis zit in het dorp weten we,
maar tijdens de themabijeenkomsten
misten we de inbreng van jongeren.
Tarik Meric en Khalid El Belkasmi,
jongerenwerkers van de gemeente,
bespraken de toekomst van het dorp
met bezoekers van BeeJee.
Waar kan je na het uitgaan nou in
Middenbeemster terecht voor een snelle hap? Juist ja, de openingstijden en het aanbod van
horeca houden geen rekening met jongeren, is de algemene opvatting. Er zouden meer plekken
in het dorp moeten zijn waar je elkaar tegenkomt en ook meer evenementen die zich richten op
jongeren. Praktische tip voor BeeJee: ga op meer dagen open en zorg voor extra pool- en
snookertafels!
Hoe staat het met wonen en werk? Om met werk te beginnen, daar maken zij zich geen zorgen
over. Er is in of rond het dorp voldoende werk, al zou de gemeente wel sneller kunnen zijn met
het afgeven van vergunningen als je een eigen onderneming wilt starten. Maar liever zien ze
meer woningen voor starters, horeca en een winkelcentrum dan een breder aanbod voor
toeristen. Want: de jongeren zijn de toekomst en daar moet rekening mee worden gehouden.

Meer informatie en contact
Op www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster.
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. Vanaf 3 september is Roy op dinsdagmiddag tussen 13.00 en
16.00 uur ook aanwezig in Buurthuis Zuidoostbeemster. U kunt dan zonder afspraak bij hem
langsgaan.
Let op: in de zomermaanden vervalt de inloopochtend in Middenbeemster 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.

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.

