
 

 

 

 

AMENDEMENT  

 

Raadsvergadering van: 24 juni 2020 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp: Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster,  

speeltuin De Vreugdegaard. 

  

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders. 

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018. 

 

Overwegende, dat  

1. Speeltuin de Vreugdegaard in Middenbeemster een belangrijke rol vervult als plek waar 

de jeugd samenkomt. 

2. Een speeltuin uitnodigt tot bewegen en sociale interactie. 

3. Speeltuin de Vreugdegaard tevens een belangrijke groene functie vervult in het noord-

westelijke kwadrant van Middenbeemster. 

4. In de concept dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster deze zaken niet voldoende naar 

voren komen of worden ingeperkt. 

5. De speeltuin momenteel geen gebruik kan maken van het aangrenzende gebouw van 

BeeJee, zoals gebruik van de toiletten, maar dit wel graag zou willen.  

6. Het gebouw van BeeJee de gemeente jaarlijks € 10.000,- kost en nu slechts enkele uren 

in de week open is.  

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging(en) vast te stellen: 

 

1. De belangrijke functie van speeltuin de Vreugdegaard recht te doen in deze visie door: 

a. Op pag. 12 op de visiekaart, waar de speeltuin is ingetekend als “N: Nieuwe (groene) 

plekken en pleinen”, te wijzigen in “M: Bestaande (groene) plekken en pleinen”. En dit 

ook te wijzigen op de verkleinde inzetjes zoals op pag. 33. 

b. Op pag. 23 onder het kopje ‘Ruimte’ net als de overige speeltuinen in 

Middenbeemster die hierbij worden opgesomd ook speeltuin de Vreugdegaard te 

benoemen. 

c. Op pag. 33 onder het kopje ‘Beejee en de speeltuin’ de zin: “De BeeJee vervult een 

belangrijke rol in het dorp als plek waar de jeugd samenkomt” te wijzigen in: “De 

BeeJee en speeltuin de Vreugdegaard vervullen een belangrijke rol in het dorp als 

plek waar de jeugd samenkomt”. 

 

2. Het gebouw van BeeJee beter te benutten door ook de speeltuin hier gebruik van te laten 

maken door:  

Op pag. 33 onder het kopje ‘BeeJee en de speeltuin’ de zin: “Het gebouw van de BeeJee 

en de ruimte eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door deze te 

delen met de jeu-de-boulesvereniging” te wijzigen in:  



“Het gebouw van de BeeJee en de ruimte eromheen kunnen intensiever gebruikt worden, 

bijvoorbeeld door deze te delen met de speeltuin”. 

 

Fractie    

 

VVD 

   

 


