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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

Stand van zaken
Van 16 december 2019 tot en met
27 januari 2020 was het mogelijk
als inwoner en/of belanghebbende
in te spreken op de concept
Dorpsontwikkelingsvisie. Alle
inspraakreacties komen in een
verslag. Dit wordt meegenomen in
de afweging als de raad een besluit
neemt over de vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie. Naar verwachting stelt
de gemeenteraad in maart 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie vast. Hier kunt u de
concept Dorpsontwikkelingsvisie lezen.

Zuidoostbeemster

Voorkeursvariant voor
Dorpsontwikkelingsvisie
In december en januari hebben we meer dan 600
reacties op de ontwikkelvarianten voor de
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster
ontvangen. “Zo’n grote respons laat ons opnieuw
zien dat inwoners zich betrokken voelen bij de
toekomst van hun dorp,“ zegt projectleider Roy
Borst. “Inmiddels hebben we een afweging kunnen
maken en is de voorkeursvariant samengesteld. Daarmee kunnen we de volgende
stap naar de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster zetten.”
Nieuwe schets
De voorkeursvariant is een nieuwe schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke
onderdelen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. In de
voorkeursvariant is ruimte gezocht voor woningen voor ouderen en jongeren, voor
uitbreiding van voorzieningen, groen en maatregelen die het dorp bereikbaar en
verkeersveilig houden. U kunt de voorkeursvariant op de website
www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster bekijken.
Reageren op de voorkeursvariant
Tot en met 1 maart 2020 kunt u reageren via de website. Aan de hand van uw
reacties bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten er
aanscherpingen nodig zijn. Daarna werken we de voorkeursvariant uit naar de
concept Dorpsontwikkelingsvisie.

Bijeenkomst 24 februari
Op maandag 24 februari organiseert de gemeente een bijeenkomst om de
voorkeursvariant toe te lichten. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te
stellen aan de projectgroep en de aanwezige collegeleden. U bent van harte welkom
om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden via de
website.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.10 uur) en vindt plaats in
het gemeentehuis in Middenbeemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV
Middenbeemster.

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. 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.

