Nieuwsbrief Visie van Beemster

Bekijk de webversie

Visie van Beemster | Nieuwsbrief 9
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 naar de raad
Het college heeft besloten om de
concept Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad. Het
voorstel en de bijbehorende Nota van
Inspraak worden op 31 maart in de
raadscommissie behandeld. De
vergadering begint om 15.30 uur. Wilt u
gebruik maken van het spreekrecht? U
kunt zich hiervoor aanmelden via de
griffier: tel. (0299) 68 21 01 of e-mail:
griffier@beemster.net. Meer informatie
over spreekrecht en de vergadering van
de raadscommissie vindt u op de
website van de gemeente.

Zuidoostbeemster

Dorpsontwikkelingsvisie
van Zuidoostbeemster
Op 24 februari is de voorkeursvariant
besproken tijdens een drukbezochte
bijeenkomst in het gemeentehuis. De
toelichting op de keuzes die we voor de
voorkeursvariant hebben gemaakt, is te vinden
op de website. Via de website hebben 59
mensen een reactie op de voorkeursvariant
gegeven.
Projectleider Roy Borst: “We hebben zowel
positieve als negatieve reacties op de voorkeursvariant ontvangen. Dat hadden we ook
verwacht, want elke keuze die we voor de ruimtelijke indeling maken heeft effect op het hele
dorp. Dat was ook een belangrijke reden om oplossingen voor de toekomstige ruimte van
Zuidoostbeemster integraal op te pakken in een dorpsontwikkelingsvisie.” Wat is de volgende
stap? “De voorkeursvariant werken we nu uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie. We
verwachten dat we u deze begin april kunnen laten zien. Niet alleen op de website, ook tijdens
een inloopbijeenkomst die we op dinsdag 7 april organiseren. Omdat we nog niet weten hoe de
situatie rond het coronavirus zich de komende weken ontwikkelt, informeren we u hierover en
over de mogelijkheid om op de concept Dorpsontwikkelingsvisie in te spreken, op een later
moment.”
Heeft u vragen over de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster? Kijk eens bij Vraag en
antwoord op de website.

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.

