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Aan B&W, raads- en commissieleden
Gemeente Beemster

Onderwerp: Uitvalsweg Purmerend via de Volgerweg

Zuidoostbeemster, 5 januari 2020

Geachte B&W, raads- en commissieleden

Op dit moment wordt de dorpsvisie Zuidoostbeemster ontwikkeld. Inmiddels liggen er 3
varianten als keuze voor de bewoners.
Langzaamaan wordt duidelijk dat woningbouw in Zuidoostbeemster niet verder zal worden
toegestaan door de hogere overheden (Ministerie, provincie en RCE/UNESCO). Daardoor,
maar ook doordat variant 1 'extra' aantrekkelijk is gemaakt (met woningen voor ouderen en
jongeren) lijkt het duidel'rjk dat alleen variant 1 in aanmerking gaat komen.
https://www.visieva n beemster. n l/zuidoostbeemster/op-weq-naar-de-
dorpsontwi kkeli nqsvisie/

Op de kaart van variant 1 staat heimelijk bij de Volgerweg een hoofd(auto)verbinding onder
de A7 getekend. Samen met de Nota Uitgangspunten (pag.8, een brug over de Oostdijk) die
de raad heeft meegegeven voor de visie vormt dat direct een uitvalsweg voor Purmerend.
Nota van uitgangspunten, pag.8 (2.4.6 Añ,veging en voorstel lOostdijkbrug]), zie:

Dorpsontwi kkelinqsvisie-Zuidoostbeemster-samenqevoeqd, pdf

Een autotunnel onder de A7 is op de inspraakavonden nooit besproken met de bewoners. In
Vrijwel unaniem waren de bewoners tegen een brug bij de Oostdijk. Een grote meerderheid
was tegen een verbinding via het Kolkpad naar de 47, Toch is dit opgenomen in Variant 1.

Zie bewoners-stemmingen op de inspraakavond over dit gegeven op punt 5 en 8
https://www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster/wp-content/uploadsl2019l11A/isie-van-
Zuidoostbeemster-Verslao-themabiieenkomst-Verkeer-lnf rastructuur-en-Bereikbaarheid-21-
nov-2019.docx.pdf

Alles b'rj elkaar ligt er dus een verborgen agenda om een uiWalsweg van Purmerend te gaan
aanleggen ten koste van het dorpse karakter van Zuidoostbeemster en de Nekkerzoom.



Dit terw'rjl de conclusie van de bewonersinspraak is dat men het dorpse karakter en de
culturele waarden van Zuidoostbeemster wil bewaren.

Ook gaan deze plannen in tegen de bewonersvisie die twee jaar geleden is opgesteld door
de dorpsraad van Zuidoostbeemster.

De Volgerweg is volkomen ongeschikt om als uitvalsweg voor Purmerend te gaan dienen. Of
de slooges op de Volgerweg zullen bl'rjven lijkt dan een uitgemaakte zaak. Verkeerstechnisch
wordt het sowieso een puinhoop, helemaal op de Purmerenderweg.

Als er in Zuidoostbeemster geen verdere woningbouw zal plaatsvinden is het vreemd genoeg

niet nodig om de infrastructuur zo ingr'rjpend te veranderen, temeer daar de op- en afritten
naar Amsterdam door Rijkswaterstaat gesloten zullen worden in 2022123 waardoor o.a. de
druk op de Zuiderweg zal afnemen. De verbinding via het Kolkpad is dan zeker niet nodig.

Stichting Beemstergroen, Stichting Nekkerzoom en haar achterban vinden dat het UNESCO

werelderfgoed De Beemster in de luwte moet blijven liggen en geen integrale buitenwijk van
Purmerend met uiWalswegen mag worden. De invloed op het dorp Zuidoostbeemster, de
Nekkerzoom, met name op de Volgerweg zal gigantisch zijn.

Op 20 januari wordt de 'inspraak' afgesloten en wordt er vrij snel een 'gekozen' variant als
definitief bekend gemaakt. De stichting vindt dat er geen fatsoenlijke keuze mogel'tjk is en
dat geen van de varianten reëel is en duidel'tjk niet de keuze van de bewoners
vertegenwoordigd.

Graag ben ik bereid dit standpunt toe te lichten
(Verhinderd wegens vakantie 7 tlm 26 januari)

Met vriendelijke groet,

Mede namens Stichting Beemstergroen

Stichting Nekkerzoom
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