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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

Concept Dorpsontwikkelingsvisie
Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In de afgelopen maanden heeft u
als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp
gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de concept Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster gemaakt.

De ruimte van Middenbeemster
In de concept Dorpsontwikkelingsvisie staan de ambities voor het dorp en hoe de gemeente
deze wil verwezenlijken. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken
voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten. U kunt de concept
Dorpsontwikkelingsvisie hier bekijken of downloaden via onderstaande link.
PDF Concept Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Inspreken

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster ligt ter inzage in het gemeentehuis
van Beemster waar u tijdens openingstijden terecht kunt. Van 16 december 2019 tot en met 27
januari 2020 kunt u bovendien op de concept visie inspreken. Hoe u dit kunt doen, leest u op
de website www.visievanbeemster.nl

Informatiemarkt op maandag 16 december
De gemeente organiseert een speciale informatiemarkt om de concept Dorpsontwikkelingsvisie
van Middenbeemster toe te lichten. Op maandag 16 december bent u tussen 17.00 en 21.00
uur (kies het tijdstip dat u uitkomt) van harte welkom in het gemeentehuis van Beemster. Het
projectteam is aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Zuidoostbeemster

Werken aan ontwikkelvarianten
In oktober en november organiseerden we drie themabijeenkomsten om met inwoners en
andere belanghebbenden de wensen en ambities voor Zuidoostbeemster te bespreken. De
verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden op de website www.visie vanbeemster.nl
(Zuidoostbeemster).
Op dit moment verwerken we de opbrengsten van de bijeenkomsten naar mogelijke
ontwikkelvarianten voor Zuidoostbeemster. Deze ontwikkelvarianten worden op de website
geplaatst, waarna u de gelegenheid krijgt om hierop te reageren. We verwachten u hier op korte
termijn over te informeren.

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. In de kerstvakantie is Roy niet aanwezig.
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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.

