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In Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Noordbeemster en Westbeemster zijn meerdere 

ruimtelijke vraagstukken die binnen elke dorpskern afzonderlijk een samenhang hebben als het 

gaat om functies en voorzieningen. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen de afzonderlijke dorpen 

heeft effect op andere locaties en op het functioneren van een dorp als geheel. De 

gemeenteraad heeft daarom besloten om voor elk dorp een Dorpsontwikkelingsvisie te maken. 
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De Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn inmiddels door de 

gemeenteraad vastgesteld. De visies worden hét kader voor de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling van de dorpen. In deze nieuwsbrief en op de website www.visievanbeemster.nl 

vindt u actuele informatie over (het maken van) de Dorpsontwikkelingsvisies. 
  

   

  

   

Noordbeemster en Westbeemster 
  

   

  

   

Op weg naar de concept 

Dorpsontwikkelingsvisie 
  

   

http://www.visievanbeemster.nl/


   

   

Via de website, online bijeenkomsten, telefonische gesprekken en email heeft u als 

inwoner of belanghebbende van Noordbeemster en Westbeemster meegedacht over de 

toekomstige ruimte van beide dorpskernen. Van 9 tot en met 25 april was het mogelijk om 

via de website te reageren op de bouwstenen en ontwikkelvarianten.  

 

Deze reacties zijn nu verzameld en te lezen op deze website. 

 

Projectleider Peter Blankestijn: “Ondanks dat we door de coronamaatregelen geen fysieke 
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bijeenkomsten konden organiseren, zijn we erg blij dat we vele reacties hebben ontvangen op 

de voorgestelde bouwstenen en ontwikkelvarianten. Dat laat opnieuw zien dat de betrokkenheid 

bij beide dorpskernen bijzonder groot is! Alle opbrengsten worden nu zorgvuldig bekeken, 

afgewogen en beoordeeld op drie criteria: technische uitvoerbaarheid, financiën en draagvlak. 

Vervolgens stelt het college vast welke bouwstenen in de Dorpsontwikkelingsvisie worden 

uitgewerkt.”   

 

Hoe gaan we verder?   

De concept Dorpsontwikkelingsvisie verschijnt naar verwachting in juni en wordt dan ter 

inspraak aan alle inwoners en belanghebbenden voorgelegd. Als het mogelijk is, organiseert de 

gemeente inloopbijeenkomsten om de concept visie toe te lichten en uw vragen te 

beantwoorden. Hierover ontvangt u later meer informatie De gemeente Beemster neemt de 

inspraakreacties mee in haar besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en 

Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit besluit in 

september 2021. 

 

Over de Dorpsontwikkelingsvisie 

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en geeft straks een 

samenhangend en breed gedragen beeld van de (mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling 

van Noordbeemster en Westbeemster. Hierbij gaat het om de bebouwde kom van beide 

dorpen, niet om het buitengebied. De visie gaat gelden als een structuurvisie. In een 

structuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van (delen of aspecten 

van) de beide dorpskernen ziet. 
  

   

  

   

Meer informatie 



Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u meer informatie over (het maken van) de 

Dorpsontwikkelingsvisies. Wilt u contact opnemen met één van de projectleiders? Dit kan op de 

volgende manieren: 
  

   

Noordbeemster en Westbeemster 

Projectleider Peter Blankestijn is elke 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

bereikbaar via telefoon (0299) 452 620 of 

mail naar: pg.blankestijn@beemster.net. 

  
  

     

Middenbeemster en Zuidoostbeemster 

Projectleider Roy Borst is elke dinsdag 

bereikbaar via telefoon (0299) 452 216 of 

mail naar r.borst@beemster.net. 
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Deze e-mail is verstuurd aan Griffier@beemster.net. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u visievanbeemster@beemster.net toe aan uw adresboek. 
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