
Per aangetekende post en per mail (griffier@beemster.net)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de Gemeenteraad van de Gemeente Beemster
Postbus 7
L462ZG MIDDENBEEMSTER

Zuidoostbeemster, 15 januari 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de Gemeente
Beemster,

De Gemeente Beemster heeft drie ontwikkelvarianten voor de dorpsvisie van
Zuidoostbeemster op laten stellen. Met verbazing hebben w'rj kennisgenomen van
onhruikkelvariant 1.

De hoofdopgaven voor de ontwikkelingsvarianten zijn:
1. Locatie voor de school in combinatie met andere voorzieningen voor de jeugd, zoals

kinderopvang;
2. Verkeersveiligheid op wegen, paden en dijken;
3. De aanwezigheid van ruimte, groen en water om te wandelen, te spelen en de hond te

laten rennen;
4. Locaties voor voorzieningen;
5. Locaties voor woningbouw.

In ontwikkelvariant 1 komen de bovengenoemde hoofdopgaven niet tot uiting. Er is eerder
sprake van een tegengesteld belang. Het gaat dan voornamelijk om de punten 2,3 en 4.

Verkeersveiligheid
Een autotunnel onder de A7 is niet besproken in de themabijeenkomsten. Daarnaast is de
Volgerweg niet geschikt om als uiWalsweg te gaan dienen, of de sloten moeten gedempt
worden. Dit gaat echter in tegen het dorpse gezicht van de Beemster met veel water en
groen.
Ook de Purmerenderweg kan niet meer verkeer aan dan er nu al is. Er is geen ruimte om
behoorl'rjke voetpaden of fietspaden te realiseren. Laat staan meer autoverkeer.

Zuidoostbeemster-Verslag-themabijeenkomst-Wonen-enLeefuaarheid-7-nov-2019.pdf

De aanwezigheid van ruimte, groen en water om te wandelen, te spelen en de
hond te laten rennen.
In Zuidoostbeemster is weinig echt groen terug te vinden. Op het groene stuk dat er is,
worden volgens variant 1 op diverse plaatsen woningen beoogd voor senioren of stafters. Dit
gaat in tegen de kernwaarden die worden genoemd in Waardevol Beemster. De Beemster
heeft een open landschappel'rjk karakter en wonen betekent ruimte. Het dorpse karakter
wordt daar benoemd met niet te vol bouwen en geen hoge gebouwen. Daarnaast moet
rekening gehouden worden met verbreding van de A7 hetgeen ook ten koste gaat van een
stuk groen wat naast de snelweg ligt. En dan is nog niet bekend of de bomen die er staan
gekapt moeten worden. Evenmin is zeker of de geluidsschermen gehandhaafd blijven.
httos://www.beemster.net/sites/defaulVfiles/Waardevolo/o20Beemster Boek 210x297 DEF.pdf
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Locaties voor woningbouw
In variant 1 z'rjn op diverse locaties woningen voor senioren en stafters ingepland. De
locaties lijken wel lukraak gekozen, want de locaties zijn niet besproken in de
themab'tjeenkomsten blijkt uit de verslagen ervan, Daarnaast valt het op dat in variant 2 en 3
b'tjna alleen over woningbouw gesproken wordt. Hier worden senioren en starters bijna niet
genoemd waardoor de schijn wordt gewekt dat er alleen in variant 1 veel woningen voor
senioren en stafters gebouwd worden en in de andere varianten niet. De verbreding van de
A7 zal ook voor meer geluidsoverlast en fijnstof zorgen waardoor het niet wensel'tjk is om
daar senioren of stafterwoningen te realiseren.
httos://www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster/wp<ontenUuploads/2019/11/Vísie-van-
Zuidoostbeemster-Verslao-themabijeenkomst-Wonen-enLeefbaarheid-7-nov-2019.pdf

Wij vragen ons af of variant 1 wel realiseerbaar is, als gevolg van regelgeving, behoorlijk
bestuur, bestemmingsplannen, Unesco Wereldefgoed, de verbreding van de A7 en de
verkeersontwikkeling, Dit deel van Zuidoostbeemster is klaar en dus uitontwikkeld!

U begr'rjpt dat wij als bezorgde inwoners van Zuidoostbeemster niet er niet gerust op zijn en
wij ons als collectief hebben verenigd, Er is een flyer opgesteld en deze is op 250 adressen in
Zuidoostbeemster verspreid.
In de bijlage treft u een handtekeninglijst aan met ruim 165 handtekeningen. Doel van deze
handtekeningenlijst om aan u duidelijk te maken dat variant 1 in z'rjn geheel van tafel moet.

Met vriendel'rjke groet

Ruim 165 ongeruste bewoners van Zuidoostbeemster

Bijlage: -@n;
- Flyer;

N'elf Fb\æevt tt;r
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- Kaart met de 3 ontwikkelvarianten.
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Zuidoostbeemster
Visie van Beemster 20+0!
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In themabijeenkomsten, via de website en op an-

dere manieren zijn 3 varianten bedacht voor de

toekomstige ruimtelijke indeling van Z.O.B.

Deze 3 r'ar-ianten dienen als r¡oorzet om uiteindelijk I voorkeursva-

riant uit te wel'ken voor de ruimtdke indelingvan de Z.O.B. naar'

2040.

Extra iuformatie is te viudeu op wvw.r'isievanbeemstei:nl

(Zuidoostbeemste\ ontvvikkelvalianten).

3 varianten van ruimtelijke indeling zijn:

. Ontr,vikkelingvariant I

'Corrrpact dorp
. Ont'wikkelvariant 2

'Groen dorp
. Ontwikkelvariant 3

o Groot dorp

l)IJRP:; t4lr{R \ni tL.
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s'rvrr'. r'is ievanb eenrster'. nl
Zrridoost bc'errrstt l o¡rt rvihkelva-

rianfen.

Bclarrqliilie datzr:

uitellijli l9 januari 2020 r'eageren
via rvebsite visie van Beemster

lVoensdae Ijanuari &
Dondettlag l6.jauuari
'Woonzorqcentluur Zuiderhol'
rrssen 17.00 uur en 20.00 uur

Iuloo¡ravonden



j
.t

,r*"J' ,i

t ",¡
È,: ç1.
r-r- I' i.

fr
I

:-..\f-

'r
.. l.

I

i"
t.
t, I

.tt¿

d, ..1

.,:

c,

' ,...¿
c

i
t

?¡

2
Ook wij vinden dat het dorp "dorps" moet blijven en dat

daarbij de cultuurhistorische waarden belangrijk zijn, maar

via deze flyer willen wij als collectief onze zorgen uiten en

willen wij grzag uw aandacht vragen voor de elementen

zoals opgenomen in Ontwikkelingvariant Compact Dot?

Variant I moet van Tafelt!

Primaire redenen oûr in Z.O.B. te wonen:

Het vrije en rrrimtelijke kalakter met veel water en groen lvordt op onlo-

gi¡cbelocades onnodig volgebouwd.

Dit resulteert in een dilecte aantasting in wooncotnfort en rvoonku'ali-

teit voor de bestaande ber'r'oners. In deze ontwilkeh'ar"iant worden op

onlogische locaties woningontwikkelingen gelealiseeld met focus op

seniom en stal'ters (r,ool dc hand liggend: gestapeld woningbouw-pro-

gramma,/hoogbouu).

De volgende punten worden opgeofferd t.b.v. woningbouw:

. Groen Dorp;

. Aanrvezigheid ran ruimte;

. Gloen erì \vater om te \vandelen;

'Groen en rvater wa¿u kinderen kunnen spelen in de natuur;

. Groen en \vater waar honden uitgelaten kunnen rvorden in de nahrur;

. Landelük gevoel van minrte en gras;

. OPen gevoel rvaal je cloor de nanrur kan lo¡ren en gerrieten * nrst nabij de

eigen lr'oning;

. Onnoclige verdichting van het dorp: benodigde ruimte voor wonirrgen kan

elders beter worden gevonden (zie Groene Dorp en Grnot Dorp);

. Extra verkcersdn¡k in dc wijk onr nieul'tc lealiseren rvoningbouw te ontslui-

ten. Dit heeft een negatief elnect op de verkeersveiligheicl op de rvegen en pa-

den en is nadelig voor de veiligheid van de spelende kinderen in de u'ijk.

PARK, LOSLOOPGEBIED
VOOR HONDEN

s'rçu'. r'isievarrl,recnrstt'r. nl
Zuidoostl¡eenrster ontrr'ihkelva-

rianten.

Belanqlijlie rlata:

uiterlijl< l9 januari 2020 reageren
via *'ebsite visie van Beernster

\\toensclag B januari &
Donclerclaq l6.ianrrari
lVoonzolgcentrurrr Zuiderhof
tlrssen 17.0() uur en 20.00 uur

Inloopan,onden
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