
 
 

Beste heer, mevrouw,  

Onlangs zag ik jullie brief d.d. 20 mei 2020 over de mogelijke locatie voor de tijdelijke 
dependance basisschool en kinderopvang. Veel mensen, waaronder ikzelf, kunnen ons 
absoluut niet vinden in de opties op de huidige locatie van de Bloeiende Perelaar.  

Omdat: 

• Je een schoolplein niet vol moet bouwen. Kinderen moeten gelegenheid hebben om op 
een schoolplein te kunnen spelen. 

• Je in Corona tijd de drukte zoveel mogelijk moet verspreiden. Niet alles op 1 hoop moet 
gooien. 

• Je de huidige wijk niet nog meer moet belasten. Er niet voldoende parkeer gelegenheid 
is. En de straten rondom de school (waar het nu al erg druk is) niet zijn berekend op nog 
meer drukte. 

• De oversteek op de Purmerenderweg is inderdaad druk. Maar in de Nieuwe Tuinderij 
Oost worden ook veel woningen gebouwd. Kinderen die in deze wijk wonen moeten dan 
dezelfde oversteek maken. Kortom: een dependance op de huidige locatie van De 
Bloeiende Perenlaar is verplaatsing van het probleem. 

• Bovendien zijn inwoners van de Zuidoostbeemster al 2x gevraagd naar hun mening. 1x 
middels een handtekenigen-actie vanuit de school en 1x rondom ontwikkeling Visieplan. 
In beide gevallen kwam naar voren dat verdere uitbreiding op de huidige locatie van De 
Bloeiende Perelaar geen goed idee en niet gewenst is. Voorkeur gaat uit naar plaatsing 
van de dependance in de Nieuwe Tuinderij Oost. Of een locatie die echt gericht is op de 
toekomst. 

• Omwille van verkeersveiligheid kunnen naar andere (minder ingrijpende / belastende) 
maatregelen gekeken worden dan verplaatsing van de dependance. Denk aan 
snelheidslimiet 30km per uur, klaarovers, flitspaal tbv sluipverkeer etc. 

In de brief staat dat er gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden, waaronder 
omwonenden. Kunnen jullie laten weten wanneer dit plaatsvindt. En waar wij onze mening 
kenbaar kunnen maken? Bovendien begreep ik dat er al tekeningen van de opties klaar 
liggen. Waar kunnen we deze vinden en worden deze ook acties onder omwonenden 
verspreid?  

Verder vraag ik me af waarom deze tekeningen niet proactief in de brief worden 
meegestuurd. Voelt heel gek dat de tekeningen er al liggen, terwijl er verder niet over wordt 
gecommuniceerd. Terwijl de tekeningen (ook al is invulling nog niet def) heel duidelijk maken 
wat de impact zal zijn. Voelt eerlijk gezegd niet oke, niet eerlijk.  

Ik ga er van uit dat dit proces eerlijk en transparant zal gaan. Waarbij w vooraf heel helder 
zijn wat de impact zal zijn. En waarbij onze mening goed wordt meegenomen. En keuzes 
weloverwogen worden genomen. Hoop spoedig van u te horen. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 
 
Yoeri Kastelein 
Burgemeester Postmastraat 
Zuidoostbeemster 
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