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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

Vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie aangehouden
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan
dat de Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster op 31 maart
jongstleden op de agenda van de
gemeenteraad stond. Door de
maatregelen rond het coronavirus is
deze raads- en commissievergadering
van 31 maart niet doorgegaan. Het
voorstel tot vaststelling van de
Dorpsontwikkelingsvisie is
aangehouden totdat de commissie en
de raad weer in de gebruikelijke vorm
kan vergaderen. Nadere informatie
volgt.

Zuidoostbeemster

Concept dorpsontwikkelingsvisie ter inzage
De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster is klaar en ligt van 6 tot en met 20
april 2020 ter inzage. Het plan beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp
en de manieren waarop de gemeente deze ambities wil verwezenlijken. Naast ruimte voor
woningen voor starters en senioren is er plek gevonden voor voorzieningen, zoals een nieuwe
school, zorgvoorzieningen en een kleine dorpskern. Het plan zorgt er ook voor dat het dorpse
karakter en de ruimtelijke opzet van Zuidoostbeemster behouden blijven.
Online inzage
Door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus kan het document niet ter inzage
worden gelegd op het gemeentehuis van Beemster. Het document is te downloaden op de
projectwebsite www.visievanbeemster.nl/Zuidoostbeemster. Op verzoek stuurt de gemeente het
document toe.
Vragen aan projectteam
De eerder aangekondigde inloopavond op 7 april vervalt door de actuele maatregelen rond het
coronavirus. U kunt uw vragen aan het projectteam telefonisch stellen: kijk op de website voor
de mogelijkheden of om een afspraak te maken. Op de website vindt u ook meer informatie over
de manier waarop u kunt inspreken.

Meer informatie en contact
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster.
Door de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus vervallen de inloopmogelijkheden op
dinsdagochtend (Middenbeemster) en dinsdagmiddag (Zuidoostbeemster) voorlopig.
Projectleider Roy Borst is op dinsdag wel telefonisch bereikbaar via telefoon (0299) 452 216.
Mailen kan natuurlijk ook, r.borst@beemster.net.
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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.

