
 
 
 
Middenbeemster, 1 februari 2021 
 
 
Aan de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Beemster en het College van Burgemeester en 
Wethouders van de Gemeente Beemster 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
U allen bent vast bekend met het bestaan van het Seniorenplatform dat in januari 2019 opgericht is. 
Van deze vereniging zijn inmiddels 75 families uit de Beemster lid. Zij allen onderschrijven de wens 
hun (te) grote woning te verlaten en om daarvoor in de plaats een kleiner e betaalbare woning te 
betrekken. Als dit streven verwezenlijkt wordt, ontstaat er als gunstig neveneffect een grote 
doorstroming die vooral voor jongere gezinnen een uitkomst zal zijn! 
De wensen van het Seniorenplatform zijn goed verklankt in de door uw raad aangenomen Dorpsvisie 
voor Middenbeemster! 
Van de 75 bovengenoemde families hebben zich er nu al 40 aangesloten bij de vereniging Knarrenhof 
Nederland, omdat deze families het concept van Knarrenhof volledig onderschrijven. Het bestaan 
van Knarrenhof Nederland is u bekend, daar in de diverse inspreekavonden tijdens de 
raadscommissievergaderingen dit uitvoerig is uitgelegd. Doordat het bouwen van een Knarrenhof in 
Middenbeemster een haalbaar streven leek, hebben vijf families de zogeheten Trekkersgroep 
Knarrenhof gevormd met het doel samen met het Gemeentebestuur gesprekken te voeren, zodat 
binnen afzienbare tijd met de bouw van een Knarrenhof Beemster kan worden gestart. Een eerste 
werkvergadering met de wethouder mevrouw Zeeman leidde tot een voor ons hoopvolle toekomst! 
 
Plotseling kwam er een forse kink in de kabel, want in het ‘’Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
Purmerend en Beemster’’ van januari 2021 staat in paragraaf 7.9 op bladzijde 19 te lezen dat men 
toch overweegt om het basisschoolonderwijs te gaan verdelen over twee gebouwen: één in 
nieuwbouwplan De Keijser en twee het bestaande stenen gebouw van de Blauwe Morgensterschool. 

Dit huisvestingsplan is compleet in strijd met de eerder aangenomen dorpsontwikkelingsvisie. Waar 
in het nieuwe huisvestingsplan van het basisonderwijs is de in de dorpsvisie genoemde locatie voor 
het bouwen van een Knarrenhof gebleven? 

Het lijkt er op dat de school in deze ontwikkelingen de sluitpost is van het beleid.  

Wat is het nu juist jammer en onbegrijpelijk dat de in de Dorpsvisie aangenomen uitgangspunten 
onderuit gehaald worden door de voornemens die in het IHP genoemd worden. 
 
We verzoeken uw raad dan ook het voornemen tot het komen van twee basisschoollocaties in 
Middenbeemster te verwerpen. Graag worden we in de gelegenheid gesteld onze bezwaren in de 
februari vergadering van uw Raad toe te lichten 1 
 
Hoogachtend, 
Trekkersgroep Knarrenhof Beemster 

 
1 Noot griffie : aanmelding voor het spreekrecht in de commissievergadering van 16 februari 2021 is 
geregistreerd en gecommuniceerd. 
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