
î stc/tf--'tog,,
 Zuidoostbeemster 10 september 2012
 Aan de gemeenter|d van de gemeente Beemster, 1 ç; E IW E E N, r y. (... ::.t Elttl z7' ï,, p c q.- -j,-r.r j'y, t
 ï ' ' - - ' ' t
 Aan bmgemeester en welouders van de gemeente B emster ï- . .. .. . .. - .. ?
 P é StbW ï y I l . -V C-litéi Cl/lVi 11 i $ ï FR f è ' ,,.7 ).j $, ( Q /0-' % ,3
 . - ..- , - j p . . . . ..
 1462 ZG Middenbeemster. 'i t
 ! 1.
 j lnçiek. c1.(j.. 1 1 SEj 2212 ,, '
 , - ) (.y vg j
 îj - .+- . . .7 ! o - ja 7. .
 Betreft ontwerp br|dweeoost zuidoostbeemster. j sector: ,,, o . joy
 k p i e : . î
 u-èp i
 Geachte raad, j .c|jej.rode.. '-- - --- ' -' '' --1
 at
 Geacht college, ' - - - - --- - . .
 Middels deze brief willen WJ' een negatief advies uit rengen over het ontwerp van de nieuwe
 bmndweemost in Zuidoostbeemster.
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 Mlereerst een toelichtlg op wie wij Zjn.
 Wij zijn de Klankbord|oep Welst|dsbeleid tçl-let Gklden Verb|d''.
 Deze groep bestaat uit een Mntal Beemstçrlhgen die ldehijd publiekelijk nnndacht heeft
 gewaagd voor het wels|dsbeleid van de gemeente eemster. Wij vonden en vinden nog
 steeds dat veel nieuwe gebouwen die de laatste jaren jn de Bee|ter zijn gebouwd een
 wereldefgoed onw=dig zijn. De nieuwe gebouwen |n||texn te veel met dç
 monumen|le omgevlg w=door de M|odsche |bouwùv als het ware Rver|t'' wordt.
 hde|ijd hebben wij veel tijd besteed om adviezen op te stellen met het doel het
 wels|dsbeleid te verbeteren. Wij hebben u dit kenbaar gemnnkt via een nota met een tien-
 p|tenpl| en een int|iew met leden van de welslnndscommissie.
 Wij willen nu opnieuw onze stem laten horen omdat wij willen voorkomen dat er in de nabije
 toekomst een gebouw nnn het begin van de Zuide-eg zal ve|jzen wmmNml iedereen
 wederom zal zeggen: Gl-loe heeft dit klmnen gebemen?'' Het betreA Nier de rlieuwe
 bvdweewost die volgens het plan van de gemeente gesi|eerd zal gnnn worden nlm de kop
 van de Zulde-eg.
 De omwonenden vinden het ontwerp onnnnv|db|, en ook de dopsmnd van
 Zuidoost|em|er en het Histodsch Gehoo|c|p Beemster hebben inmiddels een negatief
 advies gegeven.
 Wij adviseren u met klem nog een keer met de omwhnenden om tafel te gnnn om te komen
 tot een nnnv|db| ontwerp voor de bewone| van d e Zide-eg en op die manier het
 nnnzien van het wereldefgoed Beemskr veilig te stellen.
 Begin dit jaar is de nieuwe wels|dsno| door de gemeenter|d nnngenomen. In deze nota
 staat de lintbebou|g van de Zuide-eg besckeven als vallend onder bijzonder
 wels|dsbeleid.
 Wij vinden dat het ontwerp van de nieuwe b|dwee|. st door de raad en de
 wels|dscommissie opnieuw |oordeeld en getodst moet worden en wel nnn de hand van de
 hèhtlijnen die |sckeven zijn in de nieuwe wels|dsno|.
 Het hee|jren geduurd voordat de nieuwe wels|dsno| is nmngenomen. Dat dit ontwerp niet
 getodst is naar de Hchtlijnen van het nieuwe beleid vinden wij onnnnv=db|.
 De welouder wist vorigj| reeds dat een Jlieuw wels|ebeleid nnnstnnnde wœs. Behoorlijk
 bestuur houdt ook in dat er rekeeg gehouden wordtrmet komend beleid. Immers, een
 stn|otitie van het nieuwe wels|dsbeleid wœs al doàr de rnnd beh|deld.
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B|gepno'cipatie.
 Toen wij hdertjd samen werkten met de gemeente om het nîeuwe wels|dsbeleid vorm te
 geven h|teerden wij gez|e|ijk het itg|gsp|t t b|gem|cipatie een bel||jke
 plaats zou moeten innemen in het nieuwe wels|dsb leid. Bij de beh|delzg van de
 st|otititie heeft Wethouder Heûing nnn de mndsco issie toegezegd, als reactie op een
 vraag van mevrouw Zeegers van 1766, dat niet alleen à et Gstodsch Genootschap, maar ook
 het Gulden Verband een bel|ljke rol toe|deeld zàu Hjgen bij de bvgep|icipatie in het
 I
 nieuwe wels|dsbeleid.
 Ve|olge| hebben wij niets meer d|om|nt van dk gemœnte vemomen.
 Welnw het Gulden Verband heeR als een slapende wgnkhond ltussen de ont|ellgen bij
 de gemeente gevolgd en vindt nu het moment nangeb/oken om zich wederom te laten horen.
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 S|envaûend:
 Het ontwerp voor de b|dweemost in Zuidoostb| ster pœst niet qua vorm (plat dnk) en
 de|ille|g (veel glœsl en kletlr (gele steen) bij de bij ondere làtbebou|g van de
 Zuide-eg in Zùdoostbeemster.
 Wij verzoeken u het ontwerp opnieuw door de gemeéntemnd en de wels|dscomml'ssie te
 ( a . te
 laten beoordelen volgens de dchtlijnen van het nieuwe wels|dsbeleid en nlmn mee
 nemen dat de bouwlocatie valt onder bijzonder wels|dsbeleid.
 Wij dringen er met klem op nnn b|gem|icipatie serieus te nemen en de Hviezen van de
 domsmnd, het Histodsch œnootschap en het Gulden Verband zwaar mee te laten wegen in
 uw besluiwo|ing.
 Wij verzoeken u met klem met de omwonenden serimzs te overleggen om gezmme|ijk te
 komen tot een voor ieder nnnv=db| on|erp.
 Hoogachtend,
 HET GULDEN VERBAND
 Kl|bord|oep Wels|dsbeleid
 Stichtlg Bewonersne|erk Bœmster
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