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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 
ontwikkeling van de dorpen. In deze nieuwsbrief en op de website www.visievanbeemster.nl 
vindt u actuele informatie over (het maken van) de Dorpsontwikkelingsvisies. 
  

   

   
   

Middenbeemster en Zuidoostbeemster 
  

   

   
   

Nieuwe plannen voor uitvoering 
dorpontwikkelingsvisies in de maak 
 
In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en 
inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als 
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Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De 
gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld. 
 
Ontwikkelstrategie 
Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: 
het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van 
aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van 
beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar. 
 
Oplossing 
Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel 
is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van 
burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van 
aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht 
en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 
februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen 
worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.  
  
  
  

   

   
   

Noordbeemster en Westbeemster 
  

   

   
   

Ontwikkelvarianten 
  

   

   

   

(Klik op de afbeelding om op de website alle varianten te kunnen bekijken.)  
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In februari en maart 2021 hebben we u gevraagd uw wensen en ambities voor de toekomstige 
ruimtelijke indeling van uw dorp met elkaar te delen via de website visievanbeemster.nl. Door 
de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om de dorpsgesprekken in de dorpen zelf 
te organiseren. We zijn erg blij met alle reacties. Inmiddels hebben we met uw inbreng een 
aantal ontwikkelvarianten per dorp samengesteld. 
 
Wat zijn ontwikkelvarianten? 
Ontwikkelvarianten zijn eerste schetsen die laten zien hoe we wensen en ambities in de 
toekomstige ruimte van beide dorpskernen kunnen plaatsen. Deze wensen en ambities noemen 
we bouwstenen: ze komen voort uit bovengenoemde dorpsgesprekken en eerdere gesprekken 
met belanghebbenden. De ontwikkelvarianten laten elk vanuit een eigen invalshoek zien hoe 
deze bouwstenen met elkaar in de ruimte van het dorp gecombineerd kunnen worden. 
  
Geef uw mening 
Ook nu zijn we weer benieuwd naar uw mening. Welke bouwstenen in de ontwikkelvarianten 
spreken u aan als het gaat om de toekomst van uw dorp? Welke minder of niet? En waarom? 
Het is belangrijk om te weten dat we u niet vragen om een keuze voor een van de 
ontwikkelvarianten te maken. Wél om deze goed te bekijken en per ontwikkelvariant een 
oordeel te geven over de bouwstenen, afzonderlijk en in combinatie met elkaar. Met uw 
reacties kunnen we het draagvlak voor de bouwstenen en de financiële consequenties en de 
technische uitvoerbaarheid ervan in kaart brengen en straks per dorp een voorkeursvariant 
samenstellen. Deze voorkeursvarianten werken we uit in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. 
 
Hierboven ziet u voorbeelden van de ontwikkelvarianten voor Noordbeemster en Westbeemster 
  

   

   
   

Meepraten over de ontwikkelvarianten 
  

   

 
Via de website 
Op deze website kunt u de 
ontwikkelvarianten bekijken en hierop 
reageren. Reageren mag op alle 
ontwikkelvarianten, maar u kunt er ook voor 
kiezen om uw mening over een of twee 
ontwikkelvarianten te geven. Graag 
ontvangen we uw reactie uiterlijk 25 april 
2021. 
  
Online bijeenkomsten 
Omdat ook in april geen 
inloopbijeenkomsten in de dorpen zelf 
kunnen plaatsvinden, organiseren we voor 
elk dorp een online bijeenkomst. Op 
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donderdag 15 april (voor Noordbeemster) en 
maandag 19 april (voor Westbeemster) 
leggen we de ontwikkelvarianten graag uit 
en beantwoorden we uw vragen. Elke 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt 
om 21.00 uur. 
  

     

 

 
 
Wilt u aan een van de bijeenkomsten 
deelnemen, dan is vooraf aanmelden 
noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar 
visievanbeemster@beemster.net waarin u 
aangeeft aan welke bijeenkomst u wilt 
deelnemen. U ontvangt van ons een 
bevestiging met meer informatie. 
  
Email en telefoon 
Bent u verhinderd of wilt u liever persoonlijk 
uw vragen stellen? Projectleider Peter 
Blankestijn is elke dinsdag tussen 10.00 en 
12.00 uur bereikbaar via telefoon (0299) 452 
620. Mailen kan natuurlijk ook: 
pg.blankestijn@beemster.net. Ook hierbij 
geldt dat we uw reactie graag uiterlijk 25 
april 2021 ontvangen. 
  

         

   
   

Wat gebeurt er met uw inbreng? 
 
Vanaf 26 april verwerken wij uw reacties en stellen we per dorp een voorkeursvariant samen. 
Hierbij kijken we naar de technische uitvoerbaarheid, de financiële consequenties en het 
draagvlak. Ook onderwerpen als duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit worden 
betrokken. Deze voorkeursvarianten werken we verder uit naar de concept 
Dorpontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Als dat mogelijk is, organiseren 
we inloopbijeenkomsten om de concept Dorpsontwikkelingsvisie toe te lichten. Hierover 
ontvangt u later meer informatie 
  

   

   
   

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 

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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mail naar: pg.blankestijn@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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