
Per mail ontvangen op 16 oktober 2017 

 

 

Aan de fracties in de gemeenteraad van Beemster 

  

Beemster, 16 oktober 2017 

  

  

Zeer geachte leden van de gemeenteraad, 

  

Graag vraag ik uw aandacht voor het navolgende. 

  

Het zal u bekend zijn dat Beemster Ondernemer (BO) als belangrijkste doelstelling heeft het 

bevorderen van het ondernemersklimaat in de gemeente Beemster. De gerezen 

parkeerproblematiek nabij Fort Resort Beemster geeft daarom acute aanleiding om 

parkeerproblematiek in de gemeente Beemster in het algemeen aan de orde te stellen. 

  

Het parkeren op het provisorische parkeerterrein P2 wordt door het college niet langer 

toegestaan, bezoekers van het Fort zijn daarom veelal genoodzaakt te parkeren langs de 

Nekkerweg. Dit brengt risicovolle verkeerssituaties met zich en kan door niemand wenselijk 

worden geacht; er heerst onbegrip bij de bezoekers en bij Fort Resort Beemster, 

ongenoegen bij omwonenden en voor agrariërs ontstaat een onwerkbare situatie. Indien de 

actuele situatie – parkeren langs de Nekkerweg – ertoe leidt dat de gemeente in overleg met 

het Hoogheemraadschap komt tot een algeheel parkeerverbod, dan zal er sprake zijn van 

een waterbedeffect: het probleem wordt verplaatst. Enkel het niet verlenen van de 

gevraagde omgevingsvergunning is daarom geen oplossing! Namens de BO wordt daarom 

verzocht om uw standpunt nogmaals in heroverweging te nemen en met alle betrokken 

ondernemers/partijen te zoeken naar een passende oplossing voor het huidige probleem bij 

Fort Resort Beemster. 

  

Graag trekken wij dit onderwerp echter breder en brengen wij u het parkeerprobleem in de 

gehele Beemster onder uw aandacht. Tal van andere ondernemingen – zoals bijvoorbeeld 

Stoer, Dijt, Boss, Ponyclub – worstelen met parkeerproblemen, maar ook op het 

industrieterrein Bamestra staat het vol met veelal niet wenselijk parkeerders. De BO is dan 

ook van mening dat het gehele parkeervraagstuk, en niet alleen het huidige probleem aan 

de Nekkerweg, dient te worden beoordeeld en voor een passende oplossing dient te worden 

gekozen. Dit is een vraagstuk tussen de desbetreffende ondernemer en gemeente. 

  

Gezien het voorgaande kan niet onvermeld worden gelaten dat Beemster Ondernemer blij is 

met ondernemingen die zorgen voor economische activiteiten in de polder; dergelijke 

bedrijven zorgen voor een relatief grote aantrekkingskracht op bezoekers van buiten de 

gemeente.  



Blijheid die goed past in het streven van Beemster i.h.a. om het bezoek aan onze polder te 

vergroten. Beemster wil zichzelf nadrukkelijker ‘op de kaart zetten’. Daar hoort, zoals 

gezegd, ook een passend parkeerbeleid bij! Een simpel “nee” is daarom geen oplossing. 

  

In het vertrouwen dat u met BO wil streven naar die aanvaardbare uitkomst, verblijven wij. 

  

Namens Beemster Ondernemer, 

  

Martha Oortman Gerlings  

voorzitter 
 

 

 
 


