
Aan: 
Burgemeester, wethouders en de gemeenteraadsleden van de Gemeente Beemster 
 
Middenbeemster, 10 september 2015 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Mijn naam is Annemiek Ruyter en ik ben geboren en getogen in de Beemster. Ik wil graag 
het volgende aan u meedelen. 
 
Ik ben niet tevreden over de fusie van de gemeente Beemster met de gemeente Purmerend. 
 
De burgemeester heeft van tevoren aangegeven dat er niets zou veranderen door deze 
fusie, maar er is wel heel veel veranderd en ten nadele van de gemeente Beemster.  
 
Afvalinzameling: 
 
Het inzamelen van het plastic afval op een centraal punt loopt niet goed, veel plastic belandt 
in de gewone containers. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling!  
 
Het chemo afval moet vanaf nu naar Purmerend worden gebracht, met als gevolg dat ook 
deze dingen vaak in de gewone container belanden, ik heb al regelmatig batterijen, 
verfblikken, dakpannen, medisch afval zoals naalden in de gewone grijze container gezien. 
Ik heb ook al van mensen gehoord dat ze niet van plan zijn om dit afval met de fiets naar 
Purmerend te brengen. 
 
Ook heb ik regelmatig glas gezien in de gewone, grijze container en ik heb ook gehoord dat 
mensen niet meer bereid zijn om dat te scheiden.  
 
Het lijkt erop alsof mensen het afval scheiden een beetje beu zijn, ook omdat ze zich in de 
steek gelaten voelen door de gemeente Beemster.  
 
Ik vrees dat er aan het einde van het jaar of begin volgend jaar een hogere rekening komt, 
terwijl ik wel netjes mijn afval scheid. 
 
Als de kosten inderdaad omhoog gaan heb ik een voorstel. 
Om mensen te stimuleren hun afval te scheiden, een extra heffing van € 150,- te doen 
bovenop hun normale gemeentelijke lasten. Als in 2016 het afval scheiden goed gaat, 
kunnen ze dit bedrag deels of geheel terugkrijgen. Ik denk namelijk dat de mensen het het 
beste voelen via hun portemonnee.  
 
Verder weet ik dat vruchtensappakken & melkpakken hoogwaardige producten zijn die heel 
goed te recyclen zijn. Mijn voorstel is dat deze ook apart ingezameld gaan worden. 
 
We moeten met elkaar toch een beetje zuinig omgaan met het milieu, voor de toekomst van 
onze kinderen! 
 
Groenvoorziening: 
 
Sinds de fusie met Purmerend is de groenvoorziening zeer zichtbaar hard achteruit gegaan. 
Er is veel onkruid wat niet wordt weggehaald, de rozenstruiken worden niet meer gesnoeid, 
er worden zomaar struiken en bomen weggehaald waar gras voor in de plaats komt. 
Hierdoor zie je een stuk natuur verdwijnen, bijvoorbeeld minder vogels en minder egels. 



 
Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar ik wil voorstellen om het anders te doen. 
Bomen die vlak langs de weg en de stoep staan drukken de stenen omhoog en dat levert 
weer kosten op om te herstellen. Als de bomen anderhalve meter van de straat of stoep 
worden geplant, kunnen ze goed groeien zonder dat ze schade aan de straat of stoep 
veroorzaken. Hierdoor bezuinig je heel veel geld. 
 
Ik zie ook veel zwerfafval tussen de struiken en op het gras. In het verleden werd dit door de 
gemeente opgeruimd, maar dit hoort de burger eigenlijk te doen. Ik denk dat meer afval ook 
meer criminaliteit in de hand werkt. Mijn voorstel is om hier meer aandacht aan te geven, 
bijvoorbeeld voorlichting aan de burger of het instellen van een soort burgerwacht. Want ik 
vind dat het echt anders moet!  
 
Het gras is op sommige plekken te lang voordat het gemaaid wordt. Het gemaaide gras 
wordt niet opgeruimd, wat weer ongedierte in de hand werkt, zoals ratten, muizen en teken. 
Als je hier vervolgens weer de ongediertebestrijding voor moet inschakelen, kost dit de 
gemeente ook weer extra geld, terwijl het naar mijn idee goed te voorkomen is. 
 
Over lantaarnpalen: 
 
Als lantaarnpalen worden geplaatst tegenover een steeg, brengt dat meer licht en dus 
veiligheid, en veel minder criminaliteit. Ze staan nu een stuk van de steeg af. Voor hetzelfde 
geld kan je door zoiets simpels zorgen voor meer veiligheid. Dit punt wil ik met alle liefde 
mondeling toelichten en zelfs ’s avonds laten zien. 
 
Landelijk gebied: 
 
In het landelijk gebied van de Beemster zie je ook heel veel zwerfafval. Naar mijn idee zijn 
het voornamelijk scholieren van de Rijp en de Beemster, die dit daar weggooien. Dit hoort 
niet zo, het waterschap moet geen afval hoeven opruimen. Ik heb een voorstel: laat de 
burgemeester en wethouders van de Beemster en De Rijp langsgaan op de scholen om de 
kinderen voor te lichten, ik wil daar ook wel aan meewerken. Een ander idee is om de 
kinderen het afval te laten prikken, om ze het af te leren. Als de kinderen hun gedrag hierin 
verbeteren, zou je ze kunnen belonen. Jong geleerd, oud gedaan. 
 
Het gras bij de kruispunten wordt veel te hoog, waardoor vooral kinderen weinig tot geen 
zicht hebben op het verkeer, dit levert hele onveilige situaties op. Dat lijkt mij een verkeerde 
bezuiniging! 
 
Zonnepanelen: 
 
Er zijn en worden nieuwe woonwijken gebouwd maar er wordt geen gebruik gemaakt van 
zonnepanelen. Ik vraag me af waarom niet, ik vind dat de gemeente Beemster hiermee een 
flinke steek laat vallen. Zonnepanelen zijn steeds beter te betalen, zeker als je ze groot 
inkoopt, zoals bijvoorbeeld bij het bouwen van een nieuwe woonwijk.  
 
Glas: 
 
Regelmatig ligt er glas op de weg, dat ruimt de burger niet op als die het glas laat vallen. Als 
je daar dan met je fiets rijdt, heb je een lekke band. Als je dan de gemeente Purmerend belt 
dat er glas ligt, dan wordt er niets met die melding gedaan. Dan spreek je een ambtenaar op 
de weg er op aan, dan gebeurt er ook niks. Dan kom je de oude burgemeester van de 
Beemster, de heer Brinkman tegen, je laat zien dat er glas op de weg ligt, het wordt niet 
opgeruimd terwijl hij zei dat hij er werk van zou maken. Ten einde raad heb ik weer gebeld, 
met een boze mededeling dat als het nu niet zou worden opgeruimd, ik het glas in een 



envelop zou doen, naar de burgemeester. Ik weet dat dit niet zo hoort, maar je moet wat 
doen om door te dringen. Hierna was het binnen het uur opgeruimd. Ik voel me aan mijn lot 
overgelaten door de gemeente Purmerend, die de mensen van de Beemster laat stikken.  
 
Grijze/groene containers: 
 
Op maandag, de inzameldag, staan de containers netjes naast elkaar, in gelid. Als ze 
geleegd zijn is het daarna een zooitje, er ligt afval naast dat niet wordt opgeruimd, en de 
containers staan kris kras door elkaar, op de weg enz. Zo heb ik 7 september gebeld over 
groenafval wat naast de container gevallen was en niet is opgeruimd. Ik heb er over gebeld 
maar vandaag 10 september is het nog steeds niet opgeruimd. 
 
Als de vuilnismannen achteruit rijden met hun auto, hoor je hem niet aankomen, omdat het 
achteruit rijd signaal/piepje niet werkt. Dit kan hele gevaarlijke situaties opleveren. Verder 
wordt er veel te hard gereden door de woonwijk, het lijkt alsof ze het record snel vuil ophalen 
willen verbeteren. Maar op dat tijdstip (rond 8.00/9.00) zijn er erg veel kinderen op de weg. 
Dit levert dus ook weer gevaarlijke situaties op. Ik vermoed dat de ambtenaren niet blij zijn 
met hun werk in de Beemster, en dat ze het afraffelen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? 
Kunnen de vuilnismannen op deze punten worden aangesproken? 
 
Schade door vuurwerk: 
 
In januari 2015 heb ik een email gestuurd naar de oude burgemeester, de heer Brinkman. Dit 
ging over rottigheid met jongeren rondom oud en nieuw. Vuurwerk werd in de putten 
gegooid, de putdeksels vlogen omhoog, lagen op straat. Dit levert gevaarlijke situaties op 
omdat mensen zo in die putten kunnen lopen. Ik heb meerdere keren de politie gebeld en 
ambtenaren van de gemeente Purmerend dat ik me in de steek gelaten voel, omdat er niets 
met de meldingen gebeurde. Ook heb ik nooit antwoord gehad op de mail naar de heer 
Brinkman. Ik heb het idee dat we als een soort achtergesteld gebied beschouwd worden. Ik 
hoop dat de burgemeester tijdens het komende oud en nieuw hier meer aandacht besteedt.  
 
Bezuiniging op onderhoud CV ketels: 
 
De woningen van de Wooncompagnie kregen in het verleden een jaarlijks onderhoud van de 
CV ketel. Dit is nu 1 keer per 2 of 3 jaar geworden, door de bezuinigingen. Via mijn huur 
betaal ik nog steeds geld voor dit onderhoud. In verband met het risico op 
koolmonoxidevergiftiging lijkt mij dit een gevaarlijke bezuiniging. Weten de ambtenaren en 
partijen af van deze bezuiniging die risico voor de burger oplevert?  
 
Begraafplaats: 
 
Er is achterstallig onderhoud op de begraafplaats, het is al drie jaar bekend dat het een 
rommeltje is. De familie van de mensen die hier begraven liggen, betalen flinke grafrechten, 
ze liggen hier echt niet gratis. Naar mijn idee is het de bedoeling dat van deze grafrechten 
het onderhoud betaald wordt. Waar gaat het geld van de grafrechten nu heen, en waarom 
moet er gewerkt worden met vrijwilligers? Of krijgen deze vrijwilligers een vergoeding 
hiervoor? Renoveren is één ding, maar de mensen mogen niet verder op kosten gejaagd 
worden.  
 
De gemeente Beemster is cultureel wereld erfgoed, en daar moet je trots op zijn, maar ik ben 
het niet. Op deze manier zijn wij de Unesco niet waardig. Ook vind ik dat het voor de nieuwe 
burgemeester geen goede start was. De gemeente Beemster laat zich van zijn slechtste kant 
zien, en dat vind ik heel erg jammer. Vóór de fusie vond ik dat de Gemeente Beemster een 9 
verdiende, maar nu nog geen 5! 
 



Als er de komende tijd niks verandert, zal ik opnieuw van mij laten horen. Ik wil namelijk weer 
trots zijn op de Beemster, want het is een hele mooie plaats om te wonen! 
 
Graag ontvang ik uw reactie op deze brief per email. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Annemiek Ruyter 
Hogerlust 3 
1462 NB  Middenbeemster 
0299-683613 
annemiekruyter@gmail.com  
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