
 
 
 
 
 
Zuidoostbeemster, 10 juni 2020  
  
  
  
Geacht college, geachte raadsleden,  
  
 
Ongeveer een jaar geleden kregen wij - bewoners van de Purmerenderweg en het 
Noorderpad - een brief van de gemeente. Met de mededeling dat er een tijdelijke school zou 
komen in onze achtertuinen. Een soortgelijke brief werd in december afgelopen jaar in de 
bus gedaan bij medebewoners aan de Purmerenderweg iets verderop. Hallo, zei u, achter bij 
u in de tuin komt mogelijk een tijdelijke school. Een paar weken geleden ontvingen bewoners 
rond het buurtcentrum, kinderdagverblijf en basisschool ook een brief. Hallo, hallo, er komen 
wellicht tien tijdelijke lokalen op de buitenspeelplaats met ingang van schooljaar 21/22.   
  
Wij zijn SCHOOLVRIJ, voor een betere optie. U kent ons inmiddels wel van de protesten en 
inspraak van het afgelopen jaar. Wij hebben (het zit in onze naam) zes alternatieven 
aangedragen voor een tijdelijke school. Niet omdat we perse tegen een school in onze 
achtertuin zijn, maar omdat er domweg betere opties zijn. En vooral veiliger. Want o.a. dat 
kruispunt. Dat zit ons niet lekker. En u inmiddels ook niet. Onderzoek gevraagd door de raad 
na alle ophef. Dank raad! Uit dat onderzoek blijkt klip en klaar dat het erg onverstandig is om 
een tijdelijke school achter onze tuinen - of het nu in noord of zuid in DNT Oost is - te 
plaatsen. Onverstandig ook omdat wij net als Stichting Beemstergroen (we missen overigens 
de Stichting in het overzicht van stakeholders) zullen verzetten tot aan de Raad van State 
toe. Omdat we oprecht vinden dat er betere opties zijn. Onverstandig ook omdat, zo lazen 
we in de correspondentie tussen u en belanghebbenden, de projectontwikkelaar Zondag de 
gemeente aansprakelijk gaat stellen voor het niet nakomen van afspraken en extra 
gemaakte kosten. We begrijpen de ontwikkelaar erg goed.  
  
Wat we ook goed doorvoelen en begrijpen zijn de protesten van de omwonenden rondom 
wat inmiddels de derde optie is geworden. Het bestaande schoolplein. Een van de zes 
betere alternatieven die we zelf op een rij zetten. Wij weten trouwens als geen ander wat het 
is om een brief in je bus te krijgen. Een briefje omdat het moet. Niet omdat het gewenst is. 
We begrijpen ook de gefrustreerde schoolleiding die in een schrijven aan u stelt, he hallo 
gemeente, twee jaar geleden zijn we begonnen met het zoeken naar een locatie, en we 
begonnen met het vaststellen dat het zeker niet het bestaande schoolplein zou worden. En 
kijk nu!   
  
Geachte raad, we kunnen nog wel een aantal A-viertje wijden aan onze ervaringen van het 
afgelopen jaar, maar laten we het maar simpel houden. Deze onverkwikkelijke gang van 
zaken moet stoppen. Rust en helderheid, daar zijn we met alle dorpelingen wel aan toe.  
  
Wij vragen u dan ook om akkoord te gaan met de derde optie ‘locatie huidige school’ 
die uw en ons bestuur voorstelt. Het is domweg een betere optie dan optie een en 
optie twee.   
  
Geachte raad, wij vragen u nadrukkelijk ook om het bestuur te vragen alle betrokken die de 
afgelopen twee jaar ongewenst onderdeel hebben uitgemaakt van deze soap, deze 
´schoolstrijd’, dit knullige totaal overbodige gebeuren dat burgers in deze gemeente 
tegenover elkaar heeft gezet en niet heeft samengebracht, dat besturen van scholen opvang 
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en buurthuis heeft gefrustreerd, kortom een proces dat alleen verliezers kent, wij vragen u 
dan ook nadrukkelijk om dit college te laten zeggen: sorry.  
  
En om een motie van treurnis in te dienen als dit uitblijft.  
  
  
Namens alle  leden van de actiegroep SCHOOLVRIJ, voor een beter alternatief, en met 
hartelijke Beemster burger-groet,  
  
  
Luc van Beers 
 


