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Extra vergaderingen over het vaststellen
van het herindelingsontwerp fusie
Beemster-Purmerend
Er zijn extra vergaderingen van de raadscommissie, op 17 september, en de
gemeenteraad, op 26 september. Deze extra vergaderingen staan in het teken van
de besluitvorming op het voorstel aan de gemeenteraden van Beemster en
Purmerend tot het vaststellen van het herindelingsontwerp voor de fusie van de
beide gemeenten per 1 januari 2022.
De vergaderingen vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster,
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster en beginnen om 19.30 uur. De
vergaderingen zijn ook live te volgen via de website van het gemeentebestuur.
Het herindelingsontwerp beschrijft het belang en de noodzaak van de fusie en geeft
aan wat de uitgangspunten en ambities voor de nieuwe gemeente zijn.
Lees meer

Bushaltes Purmerenderweg in
Zuidoostbeemster

Buslijn 305 rijdt vanaf half 2018 door Zuidoostbeemster. Helaas is het voor
gebruikers momenteel niet mogelijk om in Zuidoostbeemster in of uit te stappen. De
gemeente Beemster wil voor de bewoners van Zuidoostbeemster wel een haltepaar
aanleggen en heeft daarvoor een paar locaties onderzocht.
Omdat de gewenste locatie aan de westzijde van de Purmerenderweg momenteel
niet beschikbaar is, kiezen we voor een tijdelijke bushalte aan de westzijde van de
Purmerenderweg ter hoogte van Zuiderpad huisnummer 88. Ook komt er een
definitieve bushalte aan de oostzijde van de Purmerenderweg, tegenover
huisnummer 171 aan de Purmerenderweg te Zuidoostbeemster.
Lees meer
Projectleider op dinsdag aanwezig in Middenbeeemster en Zuidoostbeemster

Van gedachten wisselen over de toekomst
van Zuidoostbeemster en/of
Middenbeemster?

Op welke plek zou de school moeten staan in Middenbeemster? Moeten er
meer voorzieningen komen voor ouderen? Heeft u zorgen over het verkeer
in de woonwijken?
De kennis zit bij u, in het dorp. Waardevolle kennis die we bij het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisie goed kunnen gebruiken. Projectleider Roy Borst, van Visie
van Beemster, is elke dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig in het
gemeentehuis in Middenbeemster. Op dinsdagmiddag is hij tussen 13.00 en 16.00
uur aanwezig in de kantine van het buurthuis in Zuidoostbeemster. U kunt dan
zonder afspraak bij hem langsgaan en praten over uw toekomstwensen (en zorgen)
voor het dorp. U kunt ook contact met hem opnemen via email
r.borst@beemster.net of telefoon (0299) 452 216.
Lees meer
School en woonwijk blijven bereikbaar

Werkzaamheden Middenpad

Van 16 september t/m 20 september is het Middenpad afgesloten voor al het
verkeer. Dura Vermeer voert in opdracht van De Beemster Compagnie de
werkzaamheden aan de brug en het Middenpad uit. Tijdens de werkzaamheden is D.
Dekkerstraat en de H. Wagemakerstraat toegankelijk, om zo de school en woonwijk
te bereiken.

Maak de Beemster schoon op World Clean
Up Day

Op 21 september is het World Cleanup Day en wordt er in zo’n 160 landen in de
wereld zwerfafval geruimd. Ook in Beemster doen we hier aan mee; samen met de
inwoners maken we de watergangen (sloten en vaarten) schoon. Ook u kunt
meedoen! Het centrale opstappunt is de haven van Purmerend. Daar wordt om
10.00 uur het startschot gegeven door de wethouders Paul van Meekeren van
Purmerend en Aagje Zeeman van Beemster.
Lees meer

Werk in uitvoering
Middenpad | 16 t/m 20 september

Evenementen
UIT aan het Marktplein | 22 september van 13.30 tot 17.00 uur
Ga naar evenementenkalender

Gemeentelijk
Vastgoed.nl is het
online loket voor
verkoop en verhuur
van gemeentelijk
vastgoed. Het
aanbod betreft zowel
gemeente
Purmerend als
gemeente Beemster.
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