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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

Voortgang Dorpsontwikkelingsvisie
Door de maatregelen rond het
coronavirus is de
Dorpsontwikkelingsvisie nog niet in de
raadscommissie geagendeerd. Hierover
hebben we u eerder geïnformeerd. Naar
verwachting wordt het komende week
duidelijk of de visie op 2 juni
aanstaande op de agenda van de raad
staat. De agenda van de raad vindt u
dan op de website van de gemeente.

Zuidoostbeemster

Bespreking in de raadscommissie
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei ingestemd met het raadsvoorstel
en de nota van inspraak voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster. In de Nota van
Inspraak zijn alle inspraakreacties opgenomen en beantwoord. De Dorpsontwikkelingsvisie
staat dinsdag 19 mei aanstaande op de agenda van de Raadscommissie. De raad neemt
vervolgens op 2 juni 2020 een besluit.
Raadsvergadering volgen of inspreken?
De vergaderingen van de raad vinden op dit moment digitaal plaats: u kunt deze volgen via de
website van de gemeente. Het is ook mogelijk om bij de vergadering op 19 mei 2020 in te
spreken. Hoe u dit kunt doen, leest u hier .

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 zijn de inloopmogelijkheden op
dinsdagochtend (Middenbeemster) en dinsdagmiddag (Zuidoostbeemster) vervallen.
Projectleider Roy Borst is tot en met 9 juni op dinsdag wel telefonisch bereikbaar via telefoon
(0299) 452 216. Mailen kan natuurlijk ook, r.borst@beemster.net.

Gemeente Beemster
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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.

