
Aan: 
Burgemeester, wethouders en de gemeenteraadsleden van de Gemeente Beemster 
  
Middenbeemster, 29 augustus 2017 
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Mijn naam is Annemiek Ruyter en ik ben niet tevreden over de groenvoorziening en wat er zich in de 
gemeente Beemster afspeelt. 
  
Het gras is op sommige plekken te lang voordat het gemaaid wordt en de straten en stoepen zitten 
vol met gras, waardoor de stoep korter is geworden. Misschien moeten er ’s avonds maar een paar 
schapen losgelaten worden om dit bij te houden, dat is tenslotte gratis. Bij het padje van Arendsburg 
staat een coniferen heg en die steekt heel erg uit op het pad, waardoor je niet met twee personen op 
de stoep kan lopen.  
  
Ik zie nog steeds veel zwerfafval tussen de struiken en op het gras. 25 februari was Landelijke 
Opschoondag maar blijkbaar bij de gemeente Beemster niet. Ik zou het goed vinden als alle 
gemeenteraadsleden en de burgemeester en wethouders mee doen met deze dag, zoals dat ook 
landelijk gebeurt. Ik maak nu zelf Jagtlust, Beemsterlust en Hogerlust schoon en daardoor blijft het 
ook schoon. Ik geef zelf daarmee toch het goede voorbeeld. Ik zou het ook fijn vinden als meer 
burgers een paar straten voor hun rekening nemen om van zwerfvuil te ontdoen. Vele handen 
maken licht werk. Misschien een advertentie in het plaatselijke dagblad? 
  
Ik haal de dode bloemen uit de rozen, deze zijn nu volop in bloei en ik krijg hele leuke en positieve 
opmerkingen van de mensen! Dat doet mij wel goed. Er zijn een paar rozenstruiken dood (op de 
Rustenhove) en het zou fijn zijn als daar een paar nieuwe rozen kunnen komen, als dat mogelijk is. 
Helaas staat er hier en daar zoveel onkruid, dat jullie wel een cursus kunnen geven over hoeveel 
soorten er zijn. Ik denk toch dat dit niet de bedoeling is. 
  
De gemeente Beemster promoot de Beemster landelijk als cultureel wereld erfgoed, maar ik vind 
niet dat de gemeente hun uiterste best doet om dat ook waar te maken, er is nog veel meer ruimte 
voor verbetering. Ik vrees dat, mede door het samengaan met de gemeente Purmerend, straks de 
nominatie cultureel wereld erfgoed wordt verkwanseld, en dat heeft de Beemster niet verdiend! Ik 
denk dat meneer Leeghwater en alle oud-bewoners van de Beemster, die de gemeente groot hebben 
gemaakt, heel verdrietig zouden zijn over hoe de gemeente Beemster nu is. 
  
Veel burgers lopen te mopperen, omdat ze het gevoel hebben dat het geen zin heeft om te 
stemmen, omdat er toch niet naar hen wordt geluisterd.   
Of hebben jullie al bewoners gesproken die ontevreden zijn? 
  
Ik hoop dat u begrijpt dat ik een groot hart heb voor de Beemster en dit geen klachtenbrief is, maar 
een oproep om de Beemster weer een klein beetje beter te maken zodat we met elkaar trots kunnen 
zijn en blijven! 
  
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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