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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
Reacties op ontwikkelvarianten
Van 20 september tot en met 13 oktober heeft u via de website uw reactie kunnen geven op drie
ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. Dat u zich betrokken
voelt bij de toekomst van het dorp, hebben we ook nu gemerkt! Maar liefst 260 inwoners en/of
belanghebbenden hebben een reactie op een of meerdere ontwikkelvarianten gegeven.
Projectleider Roy Borst is meer dan tevreden met deze respons: “Ik ben onder de indruk van het
aantal mensen dat de ontwikkelvarianten beoordeeld heeft. Daarnaast hebben heel veel
inwoners en belanghebbenden ook de moeite genomen om hun mening toe te lichten. Dat geeft
ons inzicht in de motivatie achter deze keuzes, heel waardevol!” Lees verder...

Concept Dorpsontwikkelingsvisie
Stedenbouwkundig bureau Urhahn stelt nu de concept
Dorpsontwikkelingsvisie samen. Naar verwachting neemt het
college van burgemeester en wethouders in december
hierover een besluit. Hierna leggen we de visie ter inzage. Dit
is de start van een formele inspraakprocedure. Hierover
vertellen we u in december meer. Op 10 maart 2020 neemt de
gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster.

Informatiemarkt op 16 december
Noteert u alvast in uw agenda: maandag 16 december organiseert de gemeente een
informatiemarkt om de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster toe te lichten.
Tussen 17 en 21 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis. Uiteraard is het projectteam
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

ZUIDOOSTBEEMSTER
Beemsterling aan het woord
Lya de Graaf is inwoner van Zuidoostbeemster en actief in de
dorpsraad Zuidoostbeemster.
“Zuidoostbeemster is een fantastische plek om te wonen. Het
is er prachtig! Als er nieuwe bomen geplant worden, dan zou
ik het leuk vinden als dat fruitbomen zijn. De
Zuidoostbeemster staat immers bekend om zijn fruitteelt. Als
wens voor de toekomst denk ik aan een klein
gezondheidscentrum, met een huisarts, fysiotherapie en een
apotheek uitgiftepunt. Een supermarkt hoeft wat mij betreft
niet. Het is jammer om te merken dat er tijdens de
bijeenkomsten weinig jonge inwoners komen meepraten. We
praten over de toekomst van Zuidoostbeemster, dus het is ook
ontzettend interessant voor jongeren en voor ouders met
jonge kinderen. Ik maak mij daarnaast zorgen om het verkeer
in Zuidoostbeemster: passanten, maar ook bewoners die te hard rijden en onvoldoende op
fietsers letten.”

Themabijeenkomst Verkeer, Infrastructuur en
Bereikbaarheid
Voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster
organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten.
Donderdag 21 november is alweer de laatste bijeenkomst met
als thema ‘Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid’. De
bijeenkomst vindt plaats in Zuiderhof in Zuidoostbeemster,
van 19.30 tot 21.30 uur.
Denkt u mee over de toekomst van het dorp? Meld u dan aan
via de website: www.visievanbeemster.nl
Op de website vindt u ook de verslagen van de eerdere bijeenkomsten over ‘Voorzieningen,
werk en een dorpsplek’ en ‘Wonen en leefbaarheid’.

Visiegebied dorpsontwikkelingsvisie
Tijdens de eerste themabijeenkomst werd terecht de
vraag gesteld: over welk gebied hebben we het in de
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster?
Roy Borst, projectleider: “In de Dorpsontwikkelingsvisie
van Zuidoostbeemster gaat het om het gebied tussen
de Provinciale weg N 244, Rijksweg A7, de Oostdijk en
de Zuiddijk. Helemaal is het visiegebied daarmee niet
afgebakend, want we hebben ook te maken met zaken
die hierbuiten vallen maar wel invloed hebben op het
dorp, zoals infrastructuur.”

Meer informatie en contact

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.
Locatie inloop Zuidoostbeemster op 19 november
Op verzoek is Roy op dinsdagmiddag 19 november niet in buurtcentrum Zuidoostbeemster te
vinden, maar in Zuiderhof! Wilt u hem persoonlijk spreken, dan ben u hier van harte welkom
tussen 13.00 en 16.00 uur.
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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.

