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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

Dorpsontwikkelingsvisie in raadscommissie
De Dorpsontwikkelingsvisie van
Middenbeemster en de Nota van
Inspraak staan dinsdag 23 juni
aanstaande op de agenda van de
raadscommissie. In de Nota van
Inspraak zijn alle inspraakreacties
opgenomen en beantwoord. De raad
neemt na bespreking in de
raadscommissie dezelfde avond of op
een latere datum een besluit. De
stukken van deze vergadering vindt u
via deze link.
Raadsvergadering volgen of inspreken?
De vergaderingen zijn zonder publiek. Dit is om het aantal aanwezigen in de raadzaal beperkt te
houden ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. U kunt de vergaderingen wel
volgen via internet. Ga hiervoor naar deze website. Het is ook mogelijk om bij de
raadscommissie op 23 juni 2020 in te spreken. Aanmelden om in te spreken kan tot 10 minuten
voor de vergadering. Het inspreken is in de raadzaal en alleen op dat moment kunt u als
inspreker in deze ruimte zijn. Heeft u vragen hierover of wilt u inspreken, neemt u dan contact
op met de griffie, telefoon (0299) 682 101 of griffier@beemster.net.

Zuidoostbeemster

Gemeenteraad stelt Dorpsontwikkelingsvisie vast
De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor
de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren
gestalte krijgen. Het plan zorgt ervoor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van
Zuidoostbeemster in de toekomst behouden blijven.

Aanpassingen
De gemeenteraad ging akkoord met de visie, maar wil de visie op de volgende punten
aangepast zien:
Er moet een extra mogelijkheid onderzocht worden om het dorp te ontsluiten: een weg
oostelijk van het talud van de A7. De raad wil geen onderzoek laten doen naar een
verkeersbrug over de ringvaart bij de Oostdijk.
Samen met de gemeente Purmerend moet onderzocht worden wat het effect is van het
autoluw maken van de binnenstad. Dit moet worden meegenomen in de
verkeersoplossingen.
De nieuw te bouwen woningen in Zuidoostbeemster II krijgen een lagere dichtheid dan de
Nieuwe Tuinderij Oost. Het soort woningen dient in overeenstemming te zijn met de
vastgestelde woonvisie.
Tot slot wil de raad graag zien dat de kopergravure sloten in Zuidoostbeemster II behouden
blijven en daar waar mogelijk hersteld worden.
De Dorpsontwikkelingsvisie is op deze punten aangepast en gepubliceerd op de website
www.visievanbeemster.nl

Kader voor toekomstige ontwikkeling
De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt vanaf nu als kader waaraan alle
toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst. Tegelijk kan de visie ook andere
partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. Het is
een belangrijk document dat ook na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor
de toekomstige ontwikkeling van het dorp is.

Meer informatie en contact
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u alle informatie over het maken van de
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster.
Projectleider Roy Borst is elke dinsdag 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.

