
Stichting NekkerToom

Aan B&W van de gemeente Beemster, wethouder RO, Mevr. Zeeman
en aan de (raads)leden van de commissie, gemeente Beemster

Onderwerp: Geheim gehouden bijeenkomst met bewoners Nekkerzoom
over 2" parkeerterrein fort Nekkerweg

Zuidoostbeemster, 22 september 20t7

Geacht college en leden van de raadscommissie,

A.s. dinsdagavond op 26 september bespreekt de raadscommissie het verzoek van het Fort
Nekkerweg aan B&W van de Beemster om een verklaring van geen bedenkingen voor een 2"
parkeerterrein.
De stichting wil u informeren over een (eerdere) b'ljeenkomst voor bewoners naast die
waarvan een verslag bij de stukken is gevoegd.

Verschillende bewoners hebben al vijf jaar geleden om handhaving gevraagd tegen het
illegaal aangelegde parkeerterrein. De toenmalige wethouder de hr. Han Hefting wilde het
echter'even aankijken' (eigen woorden van de hr. Hefting).

Diverse keren (3x vanaf 2 juni 20L4) hebben bewoners geprobeerd hierover contact te
leggen met de hr. Bart (eigenaar van het fort), maar evenzoveel keer heeft hij overleg
afgewezen, helaas ook op agressieve w'rjze.

Half april j.l. liet de hr. Han Hefting (na aftreden adviseur bij het fort) weten toch graag met
bewoners te willen spreken. Dit moest snel gebeuren en vond plaats 's avonds op 24 april
2OL7 op de locatie golfbaan, met twee bestuursleden van Stichting Nekkerzoom en zes
andere bewoners uit de Nekkerzoom.

Op de avond legde de hr. Bart uit wat zijn bedoelingen met zijn bedrijf waren, Dit was al

bekend bij de aanwezige bewoners, zij wilden echter weten of het fort bereid was om een
open overleg te voeren over het alsmaar groter wordende bedrijf. De stemming op de avond
was grimmig omdat de hr. Bart overleg zeer beslist afinrees. H'rj wilde niet praten over de
voorgenomen bedrijfsuitbreidingen, hij wilde slechts meedelen wat zijn toekomstplannen
waren.
De bewoners vonden dat er geen sprake was van overleg en dat de plannen van het fort al
vast stonden.



Als voorzitter van de Stichting Nekkerzoom las ik vorige week dat er een verslag van een
andere, 2" bewonersbijeenkomst is bijgevoegd bij de stukken van het betreffende
agendapunt. Een 2e b'rjeenkomst blijkt te hebben plaatsgevonden op donderdag 11 mei
2OL7 waarb'rj het voor de eerder aanwezige bewoners nadrukkel'rjk geheim gehouden
was, Deze bijeenkomst voor een geselecteerde groep.

De hr. Han hefting heb ik deze week opgebeld met de vraag waarom er ook een tweede
bewonersbijeenkomst was gehouden en waarom deze geheim was gehouden voor de
eerdere bewoners. Hij vertelde m'rj dat hij ervan uit was gegaan dat h'tj slechts met het
bestuur van de stichting had overlegd en niet met bewoners. Dat het dan een wel zeer groot
bestuur was, was hem niet opgevallen.
Op de le avond was duidelijk gecommuniceerd dat het om bewoners ging, z'rj hadden
namel'rjk als eerste bezwaar gemaakt. Pas later is de stichting aangehaakt.
Van geheimhouding voor de eerder aanwezige bewoners wist de hr. Han Hefting niets. De

stichting is ook niet geïnformeerd over een 2" bijeenkomst.

De stichting, opgericht om de stem van de bewoners te laten horen, heeft bezwaar tegen
het 2" parkeerterrein om dezelfde redenen als het college. Temeer omdat het bedrijf
inmiddels drie tot vier keer groter is geworden dan in het eigen bedrijfsplan van het fort.
Vele vastgelegde normen daarin worden op dit moment overschreden zoals ook vermeld in
de'planbeoordeling' van MArch. De geluidsoverlast en de verkeersbewegingen vormen een
steeds groter wordende bedreiging voor de leef- en woonomgeving.
In het verslag van de'geheime' bijeenkomst zijn bewoners kritisch. Ook z'tj wijzen op de
slechte en agressieve communicatie van de hr. Bart met de bewoners.
De stichting en de (eerder aanwezige) bewoners willen u nadrukkelijk laten weten dat zij het
niet eens zijn met de conclusie van het verslag dat het plan van het fort voor P2

positief wordt ontvangen, in tegendeel.

Dat bewoners (dmv Stichting Nekkerzoom) een positieve bijdrage willen leveren aan overleg
en samenwerking met de hier gevestigde bedrijven mag duidelijk worden uit de deze zomer
gesloten overeenkomst met Gebr. Van 't Hek over de parkeerontwikkelingen b'tj dat bedrijf.

Graag bereid nadere toelichting te geven

Met vriendelijke groet,

Frank Beekers.

F. Beekers
Voorzitter
Stichting Nekkerzoom
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