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Onderwerp: verplaatsing agra risch

bed rijf J isperweg

68 Westbeemster

Geachte heer Buitenweg,
Op 8 april 2009 van dit jaar vond een gesprek plaats tussen u, de heer N. Hoedjes

(makelaar/taxateur) en de heer C. Oudshoorn enerzijds en de heer G.H. Hefting, wethouder
ruimtelíjke ordening en mevrouw H. Pieters, medewerkster van de sector Grondgebied, anderzijds
De heer Oudshoorn heeft aangegeven het agrarisch bebouwingsvak van de Jisperweg 68, dus
vanuit het lint, te willen verplaatsen tot naast de Hobrederweg.
Wethouder Hefting heeft u reeds tijdens het gesprek aangegeven, dat voor Westbeemster een

dorpsontwikkelingsplan in voorbereiding is en dat geen definitieve uitspraak over de
bedrijfsverplaatsing kan worden gedaan, omdat ook de wens tot verplaatsing in het
dorpsontwikkelingsplan moet worden meegenomen. Een eerste reactie was wellicht wel mogelijk.
Het college van burgemeester en wethouders heeft uw globale plannen besproken en is
vooralsnog niet bereid medewerking te verlenen aan de realisatie van een bebouwingsvak dat
zich niet voegt naar de historische bebouwingswijze in de polder.
Op

1-

juli 2009 vond in de Kerckhaen de tweede bijeenkomst vanwege het op te stellen

dorpsontwikkelingsplan voor Westbeemster plaats. U en de heer Oudshoorn waren eveneens
aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst bleek, dat er zowel voor- als nadelen zitten aan een
bedrijfsverplaatsing vanuit het lint. Wij achten het dan ook wenselijk het dorpsontwikkelingsplan
af te wachten. Wij streven ernaar de gemeenteraad eind dit jaar dat plan vast te laten stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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