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Omkijken en vooruitblikken 

Een fusieproces is op de eerste plaats vooral technisch- juridisch en daar kan het CDA met 

grote tevredenheid op terugkijken. Via de klankbordsessies zijn verordeningen en vooral ook 

de gemeentelijke belastingen en heffingen in goede harmonie geharmoniseerd. Geen 

verzwaring van de belastingdruk. Dit vergroot het draagvlak onder de Beemsterlingen voor 

de fusie, want velen in de polder betreuren de teloorgang van de zelfstandigheid. Wanneer 

ze echter in de media van de grote problemen van de overige Waterlandse gemeenten 

horen, zullen ook zij hopelijk gaan inzien dat zelfstandigheid, zeker op termijn geen haalbare 

kaart was voor onze gemeente. 

En zo wordt Beemster op 1 januari 2022 deel van de nieuwe gemeente Purmerend, na eerst 

vanaf de droogmaking op 19 mei 1612 bestuurd te zijn door een polderbestuur. Relatief laat -

pas in 1811 - kreeg de gemeente een burgemeester. En zo zal mevrouw Heerschop als 18e  

in de rij in december de laatste raadsvergadering sluiten. Voorwaar een memorabele 

handeling. 

Nu en straks 

In de huidige coalitieperiode is door College en Raad veel werk verzet, dat zijn uitwerking zal 

krijgen in de nabije en verre toekomst. We noemen hier slechts de vier dorpsvisies en de 

gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Hier deed zich weer het 

wonderlijke fenomeen voor dat in de mate waarin participatie geboden wordt, je tegelijkertijd 

geconfronteerd wordt met tegenstand van alle kanten, omdat wensen nooit allemaal vervuld 

kunnen worden. Bij de herziening van het buitengebied was er van eensgezindheid in de 

coalitie en steun voor het College helaas geen sprake. Te weinig begrip voor het feit, dat het 

nu slechts om een partiële herziening ging en anderzijds soms veel te veel op het niveau van 

één enkel adres zaken willen regelen. En dat terwijl het voorstel al heel wat verruiming bood. 

Heftig waren ook de discussies rond de dependance van basisschool De Bloeiende Perelaar 

in Zuidoostbeemster. Een compliment voor het College dat de golven van emotie enigszins 

zijn gaan liggen. Het CDA dringt voorts aan op spoedige realisatie van het 

gezondheidscentrum en het Knarrenhof, maar de initiatiefnemers zullen moeten begrijpen, 

dat ook deze projecten onderworpen blijven aan de wetten van de vastgoedmarkt.  

T.a.v. de woningbouw moeten we helaas opnieuw herhalen, dat Beemster schitterend bouwt, 

maar dat de man of vrouw met een kleine beurs er bekaaid afkomt en dat de gewenste 

percentages sociale huur en sociale koop niet gehaald worden. Daarom o.a. zijn we ook vóór 

ontwikkeling van ZOBII, zodat daar ruimte komt voor goedkopere, kleinere woningen, 

houtbouw, circulaire bouw etc. De ontsluiting naar de Purmerenderweg blijft een groot 

probleem en daarmee ook de veiligheid op die weg. Na ZOBII voor ons absoluut geen 

nieuwe, grote woningbouwplannen meer voor een lange periode. Ook met bouwen in het lint 

heeft het CDA grote moeite. We hechten zeer aan de doorzichten die een blik op de 

weidsheid van de Beemster bieden. We zijn erg verheugd, dat de CDA-motie inzake het 

planten van 410 nieuwe bomen werd aangenomen. Eén boom voor elk jaar van het bestaan 

van onze polder. Het grote belang van groen hoef ik hier niet meer te bespreken. 

 



Na 1 januari 2022 

In de nieuwe begroting is heel veel opgenomen dat op onze instemming kan rekenen. We 

noemen hier bijvoorbeeld het  woningbouwprogramma met een ambitie van 10.000 huizen. 

Verder een enorme investering voor de huisvesting van scholen met een hopelijk betere 

kwaliteit dan die van de Bloeiende Perelaar. Op dat gebouw rust kennelijk geen zegen.  

Dat we in de nieuwe gemeente overal naar niveau B toegroeien als onderhoudsniveau qua 

groenvoorziening, is geweldig. Over groen gesproken: ook in Purmerend worden trouwens 

ambitieuze bomen- en parkplannen uitgevoerd. Cultuur en sport kunnen  op meer geld 

rekenen. Goed nieuws na de bezuinigingen die wij eerder invoerden. 

Toch kent daarentegen ook de nieuwe gemeente enkele dossiers die zorgen baren. Het 

armpje drukken met de Provincie over het Beusebos, de Stadsverwarming waarvoor 

biomassa wordt gebruikt. Het sentiment voor dit soort krachtcentrales wordt steeds kritischer, 

gevoegd bij de forse schuldenberg die de Stadsverwarming kent. Daarnaast de 

energietransitie die behalve met een gigantische investering ook met een ernstig gebrek aan 

vakmensen geconfronteerd  gaat worden. Wie gaan de duizenden slecht geïsoleerde huizen 

aanpakken om een voorbeeld te noemen? 

Zonder deze en andere zorgen te willen bagatelliseren, ziet het CDA de toekomst van de 

nieuwe gemeente met veel optimisme tegemoet. 

Toehoorders, ik rond af. Ons past veel dank aan het College en de ambtenaren voor hun 

vele werk in een moeilijke raadsperiode met vele zware dossiers. Ten slotte dank ik u, 

toehoorder, voor uw aandacht. 

Beemster, het ga je goed in de toekomst, in allerlei opzichten. 

 

Fractie CDA Beemster 

 

                                  

 


