
Zuidoostbeemster, 19 mei 2020 
 
Geachte raadsleden en beste Karen en Jan, 
 
Welkom in De Beemster. Een tijdelijke burgemeester en een tijdelijke wethouder. Dan kunnen 
we wel gebruiken. Wij zijn SCHOOLVRIJ voor een betere locatie. Mogelijk brengen jullie 
gezond verstand mee, en slagen we er gezamenlijk in om op een prettige manier de laatste 
kwartalen van een zelfstandig Beemster mee te maken. Nog even en dan is het 1 1 2021 en zijn 
we onderdeel van een grote gemeente Purmerend. En zijn we verlost van de bijzondere 
dorpspolitiek waar we het afgelopen kleine jaar mee te maken kregen. 
 
Voor jullie informatie, we kregen als bewoners van de Purmerenderweg en het Noorderpad, zo 
plots ineens te horen voor de afgelopen zomer dat er een tijdelijke school in onze achtertuin zou 
komen. En vlak voor Kerst bleek dat er nog een locatie werd aangewezen. Dus in de 
achtertuinen iets verderop. Communicatie met burgers is tot op de dag van vandaag moeilijk 
voor jullie collega’s en ook voor de raadsleden. Zo vragen we ons uiteraard ook af wat de status 
is van het verkeersonderzoek. 
 
Wij hebben trouwens niks tegen een school in onze achtertuin, wij zijn zelf ook naar school 
geweest. Maar we dachten en vinden wel, er zijn betere locaties te vinden dan deze in onze 
achtertuin.  
 
Die achtertuin is trouwens een nieuwbouwwijk in aanbouw. Met een (1) toegangsweg. Aan de 
nu al drukke Purmerenderweg. Die door de nieuwe bewoners nog drukker wordt. En waar het 
door halen en brengen van kinderen uit het hele dorp en omgeving nog drukker en dus 
onveiliger wordt. Lang verhaal kort, er zijn wel betere opties te bedenken. 
 
Nee betoogde het Beemster bestuur, die hebben we allemaal onderzocht, en dat is niks. 
Nee, zei het schoolbestuur, dat is echt niks. 
Nee, zeiden de ouders, we willen fatsoenlijke lokalen, de huidige noodlokalen zijn slecht. 
Met dat laatste zijn we het roerend eens. Onbegrijpelijk dat bestuur, ouders en gemeente 
kinderen in zulke slechte lokalen onderbrengt. Ons advies, regel dat snel beter, en zet er 
meteen een paar extra lokalen bij, want wij gaan onze stinkende best doen om tot de laatste 
snik bestuurders van de Beemster en straks van Purmerend te overtuigen dat het echt anders 
en beter kan. Bezwaren, rechters, Raad van State. De hele riedel. Is dat nou nodig? Nee, wat 
ons betreft niet. Wat ons betreft regeert gezond verstand. 
 
Inmiddels is ook de Visie op de zuidoostbeemster klaar en ligt deze klaar voor definitieve 
besluitvorming. De visie geeft duidelijk aan waar een nieuwe school moet komen. Daar kan 
uiteraard nu ook al dichtbij een tijdelijke school komen. Het is een van onze alternatieven die we 
in kaart brachten. 
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Wat niet klaar is, en gezien de corona tijden die nog voor ons liggen ook niet snel klaar zal 
komen is het beloofde verkeersonderzoek. Dus wat nu? Doordrammen en maar zien hoe het er 
dan straks uit komt te zien. Dat kan, door de bezwaarprocedures die wij en anderen gaan 
voeren zal de tijdelijke school er komend jaar zeker niet komen. Mogelijk dat daarna de wereld 
weer min of meer corona vrij is, en er ook weer een goed onderzoek gedaan kan worden. Wie 
weet. 
 
Wat ook kan, en wat pragmatischer is, en zich richt op verbinding van de belangen van alle 
dorpelingen, scholieren ouders en zelfs politici, is een eenvoudig besluit. Schap de tijdelijke 
scholen, of houdt ze buiten de besluitvorming van de nieuwe visie. Richt je op versnelling van 
de nieuwe school of zet er vooruitlopend daarop al een tijdelijke school neer. En besluit per 
direct dat met ingang van het nieuwe schooljaar er fatsoenlijke tijdelijke lokalen komen te staan 
bij de huidige school. 
 
Is dit verstandig? Ja in alle opzichten. Beter voor elkaar, en beter voor onze portemonnee. Want 
het gaat al met al om behoorlijke uitgaven die we in deze corona tijden echt beter kunnen 
besteden. 
 
Dus Karen en Jan, een digitaal welkom voor jullie in deze boeiende democratische tijden in een 
wereld waarin veel verandert en we het met elkaar zullen moeten doen. 
 
En raadsleden van de Beemster….. het ontbreekt velen van jullie niet aan gezond verstand 
hebben we gezien de afgelopen vergaderingen, besef: rug recht doet recht. Wijsheid, integriteit 
en  volharding wensen we jullie. En onszelf. 
 
Namens SCHOOLVRIJ, voor een beter alternatief, en met hartelijke burgergroet, 
 
 
Luc van Beers 


