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Betreft: artikel NHD Bedrijventerreinen "zeer matig"

Geachte Gemeenteraadsleden,

Na het lezen van het artikel in het Noord Hollands Dagblad op 26 maart 2019, met als titel

"bedrijventerreinen zeer matig" voelen wij ons als bewoners genoodzaakt te vragen om opheldering

betreffende een aantal stellingen die in dit artikel gedaan worden. Wij zijn als bewoners van de

lnsulindeweg en Bamestra zeer verbaasd over een aantal punten in dit artikel.

Het stuk is nogal negatief van toon en in onze ogen geen juiste afspiegeling van de situatie op de

bedrijventerreinen lnsulindeweg en Bamestra. Er wordt gesproken over een rommelige indruk en

gedateerde panden. Graag willen we van u toelichting op welke bedrijvenpanden de gedateerde

panden zijn.

Wij delen de mening van de schrijfster van het stuk dat er met betrekking tot verkeersveiligheid

verbeteringen mogelijk en nodig zijn, en dat er bü tijd en wijlen overlast is van overnachtende

vrachtwagenchauffeurs, het zou mooi zijn als hier gericht actie op ondernomen wordt door de

gemeente.

Het is echter onjuist dat het adviesbureau Stec Groep in 2018 met z¡jn rapport is gekomen, dit was

reeds in 2016 en was vooral gericht op de lnsulindeweg. Bovendien staat in het rapport niks over

"grootschalige" herprofilering. Helaas heeft het rapport de afgelopen drie jaar niet geleídt tot enige

aanpassing of verbetering van de bedrijventerreinen.

Ondanks dat er nu in de dorpsvisie aandacht gevraagd wordt voor de situatie op de

bedrijventerreinen zijn we daar als bewoners en/of bedrijf houders niet over ingelicht of uitgenodigd

om mee te denken over die visie ondanks dat er beschreven staat dat deze visie in overleg met

belanghebbende bedacht wordt.

ln het artikel wordt ter discussie gesteld of bewoning op deze twee terreinen passend is. Als

bewoners zijn wij niet op de hoogte dat deze discussie bestaat. We zouden graag een toelichting

wíllen over de achtergrond hiervan, en vanaf het moment van schrijven van deze brief actief

geïnformeerd en betrokken worden bij de besluiworming hierover. Zoals u kunt begrijpen heeft dit

besluit veel impact op onze privé- en bedrijfslevens.

Graag ontvangen wij van u een reactie op dit artikel, met een toelichting vanuit de gemeente op de

punten die er spelen met betrekking tot deze terreinen. Daarnaast ontvangen we graag van u een

concrete datum waarop wij als bewoners uítgenodigd worden voor een gesprek over de toekomst
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van de bedrijventerreinen. Tot slot zouden we het wenselijk vinden om van u te horen welke

adviezen uit het rapport van de Stec Groep overgenomen en uitgevoerd gaan worden door de

gerneente.

ln afwachting van uw antwoord,.

Met vriendelijke groet,

Bewoners lnsulindeweg en Bamestra,

Families/de heer, mevrouw: Lammes, Van Gelderen, Glas (contactadres), Bartels, Albertsma, Van

Harlingen, De Haan, Roet, Van Noord, Hollenberg, Konijn-Koning

andere persoonsge gevens zijn door de griffie Beemster verwiiderd om privacy-redenen

Bedriiventerreinen' Zeer fnatig'
Dcbbie de Yries
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