
1 
 

Burgerinitiatiefvoorstel  

“Nu snel een gezondheidscentrum” 

 

 

 
 
 

Gezondheidszorgvoorzieningen zijn belangrijk om het dorp en de inwoners vitaal te houden.  

De basisvoorzieningen zijn er met de aanwezigheid van de huisartsen en fysiotherapie 

Beemster. Zij hebben het initiatief genomen om een gezondheidscentrum te realiseren en 

om ook een apotheek in het centrum te huisvesten. 

 

‘Nu snel een gezondheidscentrum' is een burgerinitiatief. 

 

De ondertekenaars verzoeken de gemeente de realisatie van het nieuwe 

gezondheidscentrum op een slagvaardige, en voor de initiatiefnemers haalbare wijze, te 

faciliteren. 

 

De ondertekenaars hechten er veel waarde aan dat juist de bestaande, door de inwoners 

gekende huisartsen, fysiotherapeuten en apotheker, dit initiatief hebben genomen. Het 

gezondheidscentrum borgt de goede samenwerking tussen deze zorgprofessionals, het 

versterkt de kwaliteit van de zorg en dient daarmee het algemeen belang voor alle inwoners 

van Middenbeemster. 

 

Toelichting 

Het plan van het gezondheidscentrum is een al lang bestaand initiatief van Beemster 

Gezond.  

Zij vertegenwoordigt de bestaande huisartspraktijken van Aken en Kemper, Kernpraktijken 

fysiotherapie Beemster en de apotheek Eilandspolder de Rijp. Beemster Gezond is vanaf 

2015 met de gemeente in overleg. 

 

In de ’Visie van Middenbeemster’ is vastgelegd dat zowel de basisschool als bibliotheek naar 

het plan de Keyser II gaat verhuizen. De verdere ontwikkeling is at in gang gezet. Het 

bibliotheekgebouw is binnen de visie alleen bestemd voor het gezondheidscentrum. 

Vastgelegd is ook dat er hier ruimte voor parkeren nodig is. De keuze om de Jeu de boules 

velden te verplaatsen naar de speeltuin of sportvelden maakt extra (tijdelijke) parkeerruimte 

ook mogelijk. 

 

Tot op heden stond het gezondheidscentrum telkens in het tweede spoor, dat wit zeggen de 

toekomst van basisschool de Blauwe Morgenster stond voorop. Het verplaatsen van de 

school, de bibliotheek en het jeu de boules veld is nu zeker. Het faciliteren van het 

gezondheidscentrum is eveneens opgenomen in de visie. Beemster Gezond verzocht de 

gemeenteraad tijdens de inspraakronde om prioriteit te geven aan het plan voor het 

gezondheidscentrum. Dit is nog niet het geval. 
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Nu er besloten is dat de school gaat verhuizen naar plan de Keyser II en ook de bibliotheek 

in de nieuwe school gehuisvest gaat worden komt er daadwerkelijk ruimte voor het initiatief 

en moet de gemeente werk willen maken van haar faciliterende taak. ‘Geen woorden, maar 

daden’. 

Er moet financiële duidelijkheid geboden worden aan de initiatiefnemers, zodat de plannen 

verder uitgewerkt kunnen worden. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met het feit 

dat het initiatief van Beemster Gezond door de inwoners van de Beemster breed gesteund is 

{uitkomst van alle adviesbureaus). Het initiatief dient het maatschappelijk belang en borgt 

voor het dorp en haar inwoners een goede, moderne en blijvende eerstelijns 

gezondheidszorg. 

De afgifte van medicijnen vanuit Deen is zeer onwenselijk (wachten op ongelukken). Een 

tijdelijke huisvesting van de apotheek in de nabijheid van de overige zorgvoorzieningen moet 

door de gemeente gefaciliteerd worden, zolang het gezondheidscentrum er nog niet is. 

De nieuwe school en daarmee een nieuw onderkomen voor de bibliotheek zal pas over 5-7 

jaar klaar zijn. De komst van het gezondheidscentrum mag hier niet langer van afhankelijk 

zijn. Het tijdelijk onderbrengen van de bibliotheek in bibliobus of elders is wenselijk en ook 

redelijk, zeker nu het voortbestaan van de bibliotheek geborgd is binnen de nieuw te bouwen 

school. 

De gemeente moet snel zorg willen dragen voor tiideliike extra parkeerplekken op het Jeu de 

boules veld zolang de school hier nog oehuisvest is en op termijn blijvende parkeerplekken 

voor de bezoekers en het personeel van het gezondheidscentrum. 

 

Indiener van het voorstel: 

De heer P.J. Heerschop (adresgegevens zijn bij de griffie bekend) 

 

 

 

 

Toevoeging raadsgriffie 

 

Ondersteuningsverklaringen 

Het initiatief wordt ondersteund door 138 inwoners blijkende uit de bij het verzoek ingediende 

en door de raadsgriffie als zodanig voor akkoord bevonden handtekeningenlijst met de 

namen, adresgegevens etc. 

Voor een burgerinitiatief zijn minimaal 50 ondersteuningsverklaringen noodzakelijk. 

 

 

 
 
 
 
 

 


