
 
 
 
 
 
Goedenavond, 
 
Ik heb BEZWAAR tegen het bouwen op het huidige schoolplein van de Bloeiende Perelaar in 
Zuidoostbeemster.  
 
Als aanvulling op onderstaand bericht, voeg ik graag nog het volgende toe nu ik ook de gepubliceerde 
stukken en tekeningen heb ingezien. 
 
Ten eerste zie ik dat de gemeente heeft ingestemd met de dorpsvisie: 
https://www.beemster.net/content/ruimte-voor-beheerste-groei-van-zuidoostbeemster 
 
Een op een overgenomen van de site: 
De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de 
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor 
de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren 
gestalte krijgen. Het plan zorgt ervoor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van 
Zuidoostbeemster in de toekomst behouden blijven. 
 
Fijn dat u hier achter staat! Maar zoals u kunt lezen is dit in zeer groot contrast met de plannen om 
een dependance te bouwen OP het schoolplein! Waar is in dit verhaal de ruimtelijke opzet en het 
dorpse karakter (3 verdiepingen hoog noodgebouw)? 
 
Ten tweede heb ik met grote verbazing kennis genomen van de 3 tekeningen die zonder medeweten 
van de directie, Opspoor, Forte, het buurthuis en de klankbordgroep zijn gemaakt. Daarnaast kan ik uit 
het verkeersonderzoek opmaken dat ook hier, zonder medeweten van de direct betrokkenen, 
onderzoek is gedaan naar de huidige locatie.  
Waar komt deze informatie vandaan? Er is mij nooit gevraagd hoe ik mijn kind naar school breng of 
welke problemen er nu door mij worden ervaren bij brengen en halen of veiligheid in het algemeen. Ik 
lees de bron: KPVVdashboard.nl maar dat kan ik niet vinden. Zijn dit metingen van een extern bureau 
en gemiddelen over meerdere dagen genomen? Het geeft in ieder geval geen zicht op de situatie die 
ontstaat met zoveel leerlingen erbij.. 
 
Het blijft echt onvoorstelbaar dat de gemeente een 3 verdiepingen hoge unit wilt bouwen en dit voor 8-
15 jaar wilt laten staan.. Ongelofelijk. En dat u ons als inwoners en betrokkenen niet eens hoort, dat is 
nog het ergste. 
 
Hoe ziet u de toekomst van Zuidoostbeemster nu voor zich? Ik snap het niet meer. We hebben samen 
besloten te gaan voor een dorpsvisie, houd u daar toch alstublieft aan. Luister eens naar de inwoners. 
Kunnen we op u vertrouwen? Ik hoop het echt! 
 
Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs in een volwaardig gebouw met voldoende 
(speel)ruimte en voorzieningen.  
 
De rest van mijn argumenten kunt u in mijn eerdere email lezen. 
 
Tot slot, ik heb graag dat u mijn beide e-mailberichten meeneemt als ingekomen stuk(ken) voor de 
raadsvergadering van 23 juni 2020. 
 
Ik ontvang hier graag een bevestiging van. 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,  
Mirjam Mors-Sweers 
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---------- Forwarded message --------- 
Van: Mirjam Mors  
Date: di 9 jun. 2020 22:56 
Subject: Fwd: Aan de gemeente; School Zuidoostbeemster 
To: <onderwijs@beemster.net>, <griffier@beemster.net> 
Cc: Judith den Otter - OBS De Bloeiende Perelaar, <info@opspoor.nl> 
 
 
Goedenavond, 
 
Aangezien ik nog geen bevestiging van ontvangst heb gekregen (zie onderstaande email van 1 juni 
2020), ben ik er nu achter gekomen dat ik het naar het verkeerde emailadres heb gestuurd (.nl ipv 
.net) bij deze stuur ik u mijn reactie alsnog door.  
 
Met vriendelijke groet, Mirjam Mors Sweers 
 
---------- Forwarded message --------- 
Van: Mirjam Mors  
Date: ma 1 jun. 2020 23:51 
Subject: Aan de gemeente; School Zuidoostbeemster 
To: <info@opspoor.nl>, <griffier@beemster.nl> 
Cc: Directie De Bloeiende Perelaar <directie@bloeiendeperelaar.nl> 
 

Goedenavond,  
 
Naar aanleiding van de brief die ik vorige week woensdag van de gemeente ontving (kenmerk 
1515710 dd. 22 mei 2020), de communicatie van de school die ik daarvoor heb mogen ontvangen en 
de berichtgeving in de krant, wil ik middels deze email mijn verbazing hierover uitspreken.  
 
De gemeente is al jarenlang in onderzoek, wanneer stopt dit en wordt er eindelijk actie ondernomen? 
De Zuidoostbeemster heeft een extra school nodig en wel NU! 
 
In de brief van Opspoor lees ik dat er door de gemeente geen overleg is geweest aangaande het 
verkeersonderzoek en het onderzoeken van de huidige school als plek voor een tijdelijke huisvesting. 
Ik ben als ouder al bijna 4 jaar betrokken bij de Bloeiende Perelaar en vraag me af wanneer er eens 
iets gaat gebeuren. Beslissingen worden vanuit de gemeente ontzettend lang uitgesteld, niet of 
eenzijdig genomen. Ik heb het gevoel dat we al jaren aan het lijntje gehouden worden. Nu is de maat 
zó vol. Er is onvoldoende capaciteit voor nieuwe leerlingen in Zuidoostbeemster, en dat dit gaat 
gebeuren is al jaren bij de gemeente bekend! Het zal komend schooljaar een groot probleem worden 
en dit wordt met de bouw van de nieuwe woningen nog een VEEL groter probleem. Ik vind het nijpend 
dat de gemeente ons hierin in de steek laat. 
 
Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat in de brief van de gemeente wordt geschreven dat er 
gesprekken met belanghebbenden worden gevoerd om goede afwegingen te maken. De brief van 
Opspoor geeft anders aan. Hoe kan het dat Opspoor, de directeur en de klankbordgroep niet op de 
hoogte waren van de uitslag van het verkeersonderzoek en het idee van de gemeente om 
nogmaals/alsnog het schoolplein in onderzoek mee te nemen? En dat de andere 2 opties eigenlijk 
geen opties meer zijn vanwege de drukke Purmerenderweg..  
 
Wat levert dit nu op? We zijn voor de zoveelste keer bij af... Want zou het plaatsen van een gebouw 
op het schoolplein dan wél een oplossing zijn voor het probleem? De verkeersdrukte en veiligheid 
kunnen op zo'n kleine plek ook niet in acht worden genomen. En vraag daarbij is, hoe gaan de 
kinderen in de toekomst wel veilig oversteken bij de Purmerenderweg van de Tuinderij Oost naar de 
Tuinderij West? Het is het probleem verschuiven! Er moet bij de Purmerenderweg gewoon een goede 
oversteekplek komen! 
 
Ik hoop van harte dat het onderzoek naar het bouwen op het huidige schoolplein NIET zal 
plaatsvinden. Het is weer verspilde tijd en biedt geen oplossing, de uitkomst blijft teveel 
verkeersdrukte en onvoldoende veiligheid.  
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Daarnaast ontstaat er veel minder ruimte om te spelen terwijl het leerlingaantal juist zal stijgen. De 
kinderen zijn toch in deze de belangrijkste doelgroep. Investeer eens in ruimte en voorzieningen in 
plaats van deze fijne speelruimte van hen af te nemen. 
 
Kanttekening daarbij is dat we sinds kort (COVIG-19) ook anders moet gaan denken en er juist nóg 
MEER ruimte nodig is. Denken aan de toekomst!  
 
Maar als de 2 opties in Nieuwe Tuinderij Oost dan geen optie zijn, wil ik u graag herinneren aan de 
volgende link; https://www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster/vraag-en-antwoord/ 
 

• Waarom een Dorpsontwikkelingsvisie? 

De Dorpsontwikkelingsvisie moet de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weergeven die 
noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. De visie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en brengt 
belangen, wensen en ambities van inwoners, verenigingen, eigenaren, bedrijven en andere 
betrokkenen bij elkaar. Het is een belangrijk document dat het kader wordt voor toekomstige 
ontwikkelingen in het dorp, ook na de fusie met de gemeente Purmerend. 

Kijkend naar deze dorpsvisie vraag ik mij af waarom er niet NU gekeken wordt naar de toekomst ipv 
steeds te kijken naar tijdelijke huisvesting? Het duurt nu toch al zo ontzettend lang dus waarom kan er 
niet direct gebouwd gaan worden op de andere plek voor een school (de 3e plek die de 
dorpsontwikkelingvisie aangeeft). Namelijk een school ook aan de kant van de Nieuwe Tuinderij West 
maar vlakbij het Noorderpad. Deze kaart geef toch aan dat ook daar een passende plek is?? Ik hoor u 
daar helemaal niet over. We willen toch dat de Zuidoostbeemster er in de toekomst zo uit gaat zien. 
 
Tot slot wil ik aangeven dat ook hier wordt verwezen naar dorpsbelang, wensen van inwoners en 
andere betrokkenen. Dus ik vraag de gemeente alstublieft: Ga eens écht met de school en 
belanghebbenden in gesprek en wees open en transparant. Blijf niet steeds 'onderzoeken' naar de 
plekken die al duidelijk niet tot de oplossingen behoren. Zoals ik eerder aangaf wordt er door de 
gemeente geen gehoor gegeven aan het enorme probleem wat dit binnen een paar maanden (!) gaat 
opleveren. Opspoor, de directeur en de klankbordgroep zijn uw gesprekspartners. Zij steken hier 
enorm veel tijd in, maar krijgen steeds negatieve respons. Hun mening telt, luister naar elkaar en 
overleg voor zelf plannen te trekken. Kijk samen naar de mogelijkheden, ipv onmogelijkheden. 
Onderneem actie en stop met alle vertragingen in dit proces!  
 
Het duurt allemaal zo lang...en er is nog steeds niets duidelijk. Er is zelf geen beginnetje... Na jaren 
wachten hebben wij als Beemsterlingen nu toch wel wat meer verdiend dan dit. Onderwijs en 
veiligheid voor onze kinderen dat is écht niet teveel gevraagd!! Het is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om eindelijk eens voorzieningen te treffen! Doe iets. 
 
Ik hoop dat u mij reactie meeneemt in uw overwegingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam Mors Sweers 
 
Moeder van Lise (7) en Daan (3), die komende schooljaar gelukkig nog een plekje heeft. Maar je wilt 
als ouder zijnde toch niet te horen krijgen dat je kind in zijn eigen woonplaats niet naar school kan 
gaan! Dat snapt u toch ook.. 
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