
Participatie  
Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster 

 
De actuele situatie rond Covid-19 maakt dat we geen fysieke dorpsgesprekken kunnen organiseren. 
We moeten daarom een andere vorm voor participatie vinden, waarmee we inwoners en 
belanghebbenden zo goed mogelijk kunnen bereiken en betrekken. We verwachten een kwalitatief 
mindere toegang tot internet in beide dorpen en kiezen voor een mix van online (via telefoon 
bereikbaar) en offline middelen.  
 
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de raad zetten we het participatietraject op de 
volgende manieren voort. 

Fase 3: ontwerp 

In de ontwerpfase verzamelen we eerst de wensen van inwoners en belanghebbenden voor de 
toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpskernen en brengen in kaart welke 
(on)mogelijkheden er zijn. Vertrekpunt is de Nota van Uitgangspunten. 
 

Projectkrant 

We maken een projectkrant die eind februari wordt verspreid onder huishoudens in het 
postcodegebied van beide kernen. De krant is ook in pdf beschikbaar via de website 
www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster). In deze krant leggen we uit 
waarom we kiezen voor deze participatievorm (covid-19) en hoe het participatietraject eruitziet. 
We belichten thema’s en onderwerpen uit de nota van Uitgangspunten vanuit diverse 
invalshoeken. Hierbij maken we gebruik van inzendingen die al via de website zijn ontvangen en 
vragen we inwoners en belanghebbenden een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van 
een kort interview. We verwijzen door naar de projectwebsite en nodigen uit hier te reageren. Dit 
kan ook via email of telefonisch. We nodigen mensen uit om zich aan te melden voor de digitale 
nieuwsbrief. 

Website 

Op de website www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster) komen deze thema’s 
terug, aangevuld met bijvoorbeeld ideeën die al opgehaald zijn en aanvullende informatie. We 
stellen een aantal open vragen zoals we dat ook zouden doen in een fysieke participatievorm, 
nodigen uit een reactie op de pagina achter te laten of te reageren op eerdere bijdragen die voor 
iedereen zichtbaar zijn. De pagina’s worden gevolgd door een moderator die ingrijpt als nodig 
(zoals ook op social media van de gemeente gebeurt), vragen kan toevoegen en om verduidelijking 
kan vragen. Vanuit het projectteam kunnen vragen worden beantwoord of toegelicht. 
 
De termijn om te reageren is twee weken: 25 februari tot en met 10 maart. Vooraf en tijdens deze 
termijn zetten we de digitale nieuwsbrief, de gemeentepagina in Binnendijks en social media in om 
bekendheid en betrokkenheid te genereren. Daarnaast stellen we ons proactief op: is een nader 
gesprek nodig of gewenst, dan kunnen we dit telefonisch  of via Teams (afhankelijk van 
gesprekspartner) organiseren. 

 
Vanaf 11 maart vertalen we de opbrengsten naar de bouwstenen en ontwikkelvariant(en) voor de 
Dorpsontwikkelingsvisie. Het college stelt deze vervolgens vast.  
 
Gemeenteraden van Beemster en Purmerend 
Begin april informeren we de gemeenteraden van Beemster en Purmerend over het collegebesluit 
door middel van een informatiebrief. We organiseren een gezamenlijke bijeenkomst voor beide 
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gemeenteraden en leggen de ontwikkelvariant(en) ter afweging (niet besluitvormend) voor (datum 
nog vast te stellen). 
 
Inloop of bakkie in de buurt, online enquête 
Na de bijeenkomst met de raden presenteren we de ontwikkelvariant(en) aan 
inwoners/belanghebbenden, online en offline, via de website en een nieuwe projectkrant. We gaan 
hierover met dorpsgenoten in gesprek en vragen hen opnieuw te reageren. 
 

Projectkrant 

We maken een projectkrant die in april wordt verspreid onder huishoudens in het postcodegebied 
van beide kernen. De krant is ook in pdf beschikbaar via de website www.visievanbeemster.nl 
(Noordbeemster en Westbeemster). In deze krant leggen we de (het tot stand komen van de) 
ontwikkelvariant (en) uit en vragen om te reageren via de website. Ook nodigen we uit voor 
gesprek: tijdens de inloop die we in beide dorpskernen organiseren. We verwijzen door naar de 
projectwebsite en nodigen uit hier te reageren. Dit kan ook via email of telefonisch. We nodigen 
mensen uit om zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. 

Inloop of bakkie in de buurt in dorpskernen 

Afhankelijk van de covid-19 maatregelen kiezen we voor een inloop of juist buiten in de 
dorpskernen, met een bakkie in de buurt waarbij we mensen uitnodigen voor een lekkere kop 

koffie bij een koffiekarretje en gaan op de hoek van de straat in gesprek. Daarbij kan men op 
een kaartje zijn/haar reactie aangeven.  We gaan in gesprek, geven uitleg en vragen actief om een 
reactie.  

Perswandeling 

Door middel van een perswandeling de verschillende varianten bespreken. 

Website 

Ook nu vragen we te reageren via de website waar een enquête staat (vergelijkbaar met 
Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster). Van de reacties maken we 
een overzicht. 

 
Overige communicatiemiddelen 
De digitale nieuwsbrief, de gemeentepagina in Binnendijks en social media blijven we inzetten om de 
voortgang te laten zien, uit te nodigen en te reageren op de ontwikkelvariant (en). 
Daarnaast stellen we ons proactief op: is een nader gesprek nodig of gewenst, dan kunnen we dit 
telefonisch of via Teams (afhankelijk van gesprekspartner) organiseren. 

Fase 4 – Uitvoering 

Eind april stelt het college de voorkeursvariant vast. In de uitvoeringsfase werken we de 
voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie die half juni door het college wordt 
vastgesteld en in procedure wordt gebracht. 
 
Gemeenteraden van Beemster en Purmerend 
De gemeenteraden van Beemster en Purmerend worden geïnformeerd over het collegebesluit. In 
een gezamenlijke bijeenkomst wordt de concept Dorpsontwikkelingsvisie gepresenteerd en 
toegelicht.   
 

Projectkrant 

We maken opnieuw een projectkrant die wordt verspreid onder huishoudens in het 
postcodegebied van beide kernen. De krant is ook in pdf beschikbaar via de website 
www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster). In deze krant presenteren we de 
concept Dorpsontwikkelingsvisie en leggen de inspraakprocedure uit. Ook nodigen we uit voor 
gesprek tijdens de inloop die we in beide dorpskernen organiseren.  
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Inloop of bakkie in dorpskernen 

Afhankelijk van de covid-19 maatregelen kiezen we voor een inloop of juist buiten in de 
dorpskernen, met een bakkie. We gaan in gesprek, geven uitleg en vragen actief om een reactie.  

Persbericht 

In een persbericht geven we uitleg over de concept Dorpsontwikkelingsvisie. 

Website 

Op de website presenteren we de concept Dorpsontwikkelingsvisie. De stappen die we gezet 
hebben naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie blijven te volgen in de tijdlijn op dezelfde 
website. 

 
Overige communicatiemiddelen 
Volgens de formele inspraakprocedure wordt het collegebesluit gepubliceerd in de Staatscourant en 
op de gemeentepagina in Binnendijks. 
 
De digitale nieuwsbrief, de gemeentepagina in Binnendijks en social media blijven we inzetten om de 
voortgang te laten zien, te informeren en uit te nodigen. Daarnaast stellen we ons proactief op: is 
een nader gesprek nodig of gewenst, dan kunnen we dit telefonisch of via Teams (afhankelijk van 
gesprekspartner) organiseren. 
 
Vaststelling door gemeenteraad van Beemster 
De concept Dorpsontwikkelingsvisie wordt samen met de inspraakreacties op 28 september 2021 
aan de raad van Beemster ter vaststelling aangeboden. 
 
 


