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Raadsvergadering van: 10 november 2Q20

Behorende bij agendapunt: 12

Ondenrerp Begroting 2021, begroting op 22 december 2020 bijstellen
na bespreking van het GWP op 1 december 2020

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenrvegende dat,

1. Bij het recentelijk vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisies (Dov's) Zuidoost-

beemster en Middenbeemster en de nog vast te stellen dorpsontwikkelingsvisie van

Noord- en Westbeemster, er door partijen zorgen zijn geuit omtrent verkeersveiligheid
bij de inrichting van kruispunten / afwikkeling van het verkeer en de ontsluiting van

woonwijken zoals onderstaand (maar niet gelimiteerd):
- Middenbeemster: Ondezoek separate rijbaan voor agrarisch verkeer op de

Morgenweg/Hend rick de Goedeweg.
- Middenbeemster: Middenweg Noord en -Zuid zijn niet ingericht als 30 km gebied.

- Middenbeemster: Rijperweg Oost is nog niet ingericht als 30 km gebied terwijl

daar nog 2 nieuwe ontsluitingen vanuit De Keyser bij komen.
- Westbeemster: Onderzoek Jispenrveg oprekken van het 30 km gebied door

inrichting als bijvoorbeeld een schoolzone.
- Zuidoostbeemster: Vrijliggend fietspad langs de Purmerenderweg ten noorden

van de kruising met de Rijperweg.
NB: Financiering voor onderzoek is beschikbaar bij het Rijk + VRA + MRA.

Mogelijke optie is het vergraven van de wegsloot (2 meter opschuiven) en daar
het vrijliggend fietspad aanleggen. lmmers, recent hebben hier 2 dodeliike

ongevallen plaatsgevonden waarmee het totaal komt op 3 overleden personen

(waaruan 2 fietsers) in 10 jaar tijd.
- Zuidoostbeemster: Uitwerking calamiteitenroutes voor De Nieuwe Tuinderij Oost
- Een gemeentelijk verkeersmodel.

2. De betreffende fractie op die beslismomenten bij de Dov's over verkeersonderwerpen

door het college werd venuezen naar het GWP (Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan) en dat deze zorgen niet in de dorpsontwikkelingsvisie(s) thuis horen.



3. Er in de voorliggende programmabegroting 2021-2024 geen extra projecten noch
dekking voor een update van het GWP worden benoemd en wij pas op 1 december
aanstaande een bespreeknotitie ontvangen van het college met een stand van zaken
van het GWP, maar de raad vandaag wel onze begroting voor volgend jaar dient
vast te stellen.

4. De raad een aantal tracés wil laten onderzoeken en daar nu dekking voor wil

alloceren maar nog geen exacte bedragen kent want die worden na 1 december pas

doorgerekend,

Verzoekt het college:

Ten behoeve van de bespreeknotitie voor 1 december 2020 alvast de ondezoekskosten
voor de eerder genoemde tracés en overige relevante verkeerszaken mee te nemen in

haar bespreeknotitie om voorbereid te zijn op een begrotingswijziging in de
raadsvergadering van 22 december 2020.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fracties
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