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Geachte burgemeester en wethouders van de Beemster,

Vandaag op 27 mei ontvingen wij als bewoners de door u verstuurde brief (d.d. 22 mei 2020) over de

dependance basisschool en kinderopvang.

Toen ik het onderwerp van de brief zag dacht ik eindelijk een oplossing voor het ruimte gebrek van De

Bloeiende Perelaar.

Tot mijn grote verbazing las ik dat "Het duidelijk is dat geen van beide locaties in De Nieuwe Tuinderij

Oost een ideale locatie is voor de tijdelijke dependance".

Met nog grotere verbazing lees ik verder dat "De eventuele ENIGE andere mogelijkheid de huidige

locatie van De Bloeiende Perelaar is (besluit reeds genomen?!).

Nu begrijp ik er als simpele bewoner van dit mooie DORP niets meer van! Er is een probleem als

gevolg van ruimtegebrek op de huidige school locatie (welke verdwijnt als je er een extra "tijdelijke"

dependance vestigt voor 8 jaar) waarvoor een oplossing moet komen. Er worden twee mogelijkheden

bekeken welke om diverse redenen niet ideaal zijn en dan is er op de huidige locatie plotseling geen

probleem meer. Best bijzonder! Of is dit (vertragings-) politiek.

Nu klinkt bovenstaande best een beetje cynisch (en dat ben ik als mens juist helemaal niet), maar dat

word je van deze gang van zaken wel. lk hoop dat jullie door mijn cynische opmerkingen enigszins

geprikkeld worden om de situatie nog eens met gezond boeren verstand (we wonen immers in het

dorp Beemster) goed te bekijken.

Alle argumenten (in de brief) welke aangevoerd worden om de dependance niet op de twee mogelijke

locaties te vestigen zijn namelijk ook de reden geweest om naar een oplossing te zoeken voor de

situatie op de huidige locatie (verkeersveiligheid, ruimtegebrek, kindveiligheid etc.).

De huidige locatie groeit uit zijn jasje met daarbij behorende problematiek, tevens heeft de locatie nog

een belangrijke aanvullende functie voor de (oudere)bewoners van de Beemster.

Daarom zou het fijn zijn als jullie met een structurele goede oplossing komen op een andere locatie

dan de huidige en de huidige invulling van de school en overige faciliteiten in deze opzet behouden

blijft en niet onaanvaardbaar wordt uitgebreid met alle gevolgen van dien.

Met vriendelijke groeten,

Danny Riepen (vader van kind op De Bloeiende Perelaar) Burgemeester Postmastraat 20
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