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In Middenbeemster én in Zuidoostbeemster 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 het
dorp als geheel. De gemeenteraad heeft daarom besloten om voor zowel Middenbeemster als
voor Zuidoostbeemster een Dorpsontwikkelingsvisie 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 beide Dorpsontwikkelingsvisies.

MIDDENBEEMSTER
Ontwikkelvarianten Middenbeemster

In welke richting wil Middenbeemster zich tot 2040 ontwikkelen? Dat is de vraag die we
met de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster willen beantwoorden. In de
themabijeenkomsten, via de website of op andere manieren heeft u als inwoner of
belanghebbende wensen en ideeën voor de toekomstige ruimtelijke indeling van
Middenbeemster gedeeld.
Met een prachtig resultaat: er is een schat aan – uiteenlopende – wensen en ideeën voor de
ruimtelijke indeling van het dorp opgehaald! We hebben alle bijdragen vertaald naar drie kaarten
of ontwikkelvarianten voor de ruimtelijke indeling van het dorp.
Kijk op de website www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster) voor een toelichting: hier vindt u
ook de drie ontwikkelvarianten. De ontwikkelvarianten zijn nadrukkelijk geen kant-en-klare
ontwerpen voor de toekomst van Middenbeemster, maar de volgende stap op weg naar de
Dorpsontwikkelingsvisie.
Reageer
Welke ontwikkelvariant en bouwstenen spreken u als inwoner van Middenbeemster of
belanghebbende aan als het gaat om de toekomst van het dorp? Welke minder of niet? En
waarom? Reageer uiterlijk 13 oktober via de
website www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster).
Vervolgens stellen we één voorkeursvariant samen die we uitwerken naar de
Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.

Inloopavonden op 3 en 9 oktober
Op donderdag 3 oktober en woensdag 9 oktober organiseren we inloopavonden in het
gemeentehuis. We geven u dan graag meer uitleg over de ontwikkelvarianten voor
Middenbeemster. U bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur (kies hiertussen het tijdstip dat u
uitkomt).
Daarnaast is projectleider Roy Borst elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur in het
gemeentehuis in Middenbeemster aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. U kunt zonder
afspraak binnenlopen.

Annemarie Breukels van Forte Kinderopvang over
Beemster
Annemarie Breukels is regiomanager bij Forte Kinderopvang.
"In Zuidoostbeemster zijn wij met kinderdagverblijf,
peuteropvang en buitenschoolse opvang gevestigd in het
multifunctionele centrum ‘De Boomgaard’ tezamen met
basisschool De Bloeiende Perelaar. In Middenbeemster
hebben wij een prachtig kinderdagverblijf Ootje Tontel en in
hetzelfde gebouw als de basisschool De Blauwe Morgenster
verzorgen wij de peuteropvang en buitenschoolse opvang. Als
kinderopvangorganisatie, zonder winstoogmerk, werken we
veel samen met onderwijs, gemeente en het Centrum voor
Jeugd en Gezin, maar ook met bijvoorbeeld sportclubs en de
bibliotheek."
Welke kansen of mogelijkheden ziet Forte voor Beemster?
"Met de groei van de gemeente Beemster groeit ook de vraag naar kinderopvang. Wij proberen
in deze vraag te voorzien, echter hebben wij op dit moment simpelweg niet de fysieke ruimte om
meer kinderen op te vangen. De beschikbare meters binnen en rondom De Boomgaard zijn
benut en ook in Middenbeemster groeit de vraag harder dan we kunnen aanbieden."
"Wij zouden graag meebewegen met de vraag naar kinderopvang en onze bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Beemster. Ruimte voor opvang,
voor speel- en ontwikkelruimte (binnen en buiten) voor de kinderen is voor ons van groot
belang. Ook de samenwerking met het basisonderwijs is essentieel voor de optimale
ontwikkeling van de kinderen. De gemeente Beemster ziet dit belang ook en met elkaar kijken
we op dit moment naar de mogelijkheden om aan de opvangvraag van jonge gezinnen in
Beemster te kunnen voldoen."

ZUIDOOSTBEEMSTER
Denk mee over de toekomst van Zuidoostbeemster
De gemeenteraad heeft op 24 september de Nota van Uitgangspunten voor de
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld. In deze nota geven we aan
welke onderwerpen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie. Bij de samenstelling
van de nota zijn de ideeën die u via de website heeft aangedragen, meegenomen.
In oktober en november organiseren we samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn drie
bijeenkomsten, waarin we de wensen, ambities en de verdere vormgeving van de bebouwde
omgeving van Zuidoostbeemster willen bespreken. De verslagen van de bijeenkomsten worden
op de website geplaatst.
We nodigen u als inwoner, ondernemer en belanghebbende van Zuidoostbeemster uit om per
thema mee te denken over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
24 oktober – Voorzieningen, Werk en een Dorpsplek
7 november – Wonen en Leefbaarheid
21 november – Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid
U kunt aan alle bijeenkomsten deelnemen, maar ook kiezen voor het thema dat u het meest
interesseert. De bijeenkomsten vinden plaats in Zuiderhof, Zuiderhof 16 in
Zuidoostbeemster. Elke bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot
21.30 uur.
U kunt zich voor de themabijeenkomsten aanmelden via www.visievanbeemster.nl
(Zuidoostbeemster, Denk mee).

In gesprek met: wethouder Aagje Zeeman
Wethouder Aagje Zeeman is blij verrast door
de vele ideeën die Beemsterlingen nu al
hebben aangedragen voor de Nota van
Uitgangspunten voor de
Dorpsontwikkelingsvisie van
Zuidoostbeemster. We stelden haar drie
vragen.
Wat valt u op aan de inzendingen?
“Ik ben ontzettend blij dat de visie nu al zo leeft
in Zuidoostbeemster. De ideeën voor het dorp
gaan over die zaken die Beemsterlingen
belangrijk vinden: bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid, bijvoorbeeld. Ik kijk ernaar uit om
hier tijdens de themabijeenkomsten in oktober
en november verder over te praten.”
Wat gebeurt er met de reacties?
“De inzendingen zijn onderwerpen waar we het
bij de themabijeenkomsten verder over gaan
hebben. Alle bijdragen die daar nog bij komen,
verwerken we uiteindelijk tot een conceptvisie
die laat zien hoe Zuidoostbeemster zich de
komende jaren kan ontwikkelen.”
Wat hoopt u straks te zien bij de
themabijeenkomsten?
“Ik hoop vooral dat er veel verschillende inwoners uit het dorp naar de bijeenkomsten komen en
dat iedereen zijn of haar ideeën met ons wil delen. De visie is voor jong en oud van belang: het
gaat tenslotte over ontwikkelingen over meerdere jaren.”

Meer informatie en contact

Op de website 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. Op
dinsdagmiddag is Roy tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig in Buurthuis Zuidoostbeemster,
Middenpad 2. U kunt zonder afspraak binnen lopen.
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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.

