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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. 

De Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn inmiddels door de 

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

   

  

   

Dorpsontwikkelingsvisie met Nota van Inspraak 

naar de raad 
  

   

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 ingestemd met het 

raadsvoorstel en de Nota van Inspraak voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en 

Westbeemster. Dit betekent dat de Dorpsontwikkelingsvisie en de Nota van Inspraak op 21 

september 2021 op de agenda van de raadscommissie staan. 

  

Nota van Inspraak 

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft een samenhangend en breed gedragen beeld van de 

(mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. 

  

Van 21 juni tot en met 2 augustus 2021 was het mogelijk om een inspraakreactie te geven op 

de concept Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster. In totaal zijn er 18 

schriftelijke overleg- en inspraakreacties gegeven. Alle inspraakreacties zijn voorzien van een 

antwoord en gebundeld in de Nota van Inspraak. 

  

U vindt de Dorpsontwikkelingsvisie en de Nota van inspraak bij de agenda van de raad. 
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Raadsvergadering volgen of inspreken 

De Dorpsontwikkelingsvisie en de nota van inspraak staan op 21 september 2021 eerst op de 

agenda van de raadscommissie. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit. 

Het is mogelijk om tijdens de vergadering in te spreken. Hoe u dit kunt doen, leest u hier. U kunt 

de vergadering ook live via internet volgen. 

  

Na vaststelling 

De Dorpsontwikkelingsvisie is geen ontwerp of plan, maar geeft de mogelijkheden weer voor de 

toekomstige ruimtelijke indeling (tot 2040). Als de gemeenteraad de dorpsontwikkelingsvisie 

heeft vastgesteld, maakt de gemeente een plan van aanpak. Dit plan wordt de basis voor het 

vervolgtraject. 
  

   

  

   

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

Dorpsontwikkelingsvisies. 
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