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AMENDEMENT

Raadsvergader¡ng van: 26 januari 2021

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenrverp Nota van Uitgangspunten dorpsontwikkelingsvisie
Noord beemster en Westbeemster:
Geen voetqanqersbruq over de Beemsterrinqvaart ter
hooqte van de Hobrederuveq

Gelezen het voorstel van het college d.d. 15 januari 2021,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde
gemeenteraad Beemster 201 8:

Ovenuegende dat:

wij zeer hechten aan gelijke principes en kaders bij de totstandkoming van de vier
dorpsontwikkelingsvisies in gelijke gevallen ;

de raad een brug over de ringvaart in de dorpsontwikkelingsvisie van
Zuidoostbeemster ongewenst heeft verklaard vanwege de status van UNESCO
werelderfgoed van de droogmakerij De Beemster;

het derhalve niet in de rede ligt om in de dorpsontwikkelingsvisie voor
Noordbeemster en Westbeemster daarvan af te wijken.

Stellen wij de raad van Beemster voor de Nota van Uitgangspunten als volgt te
wijzigen:
De zin "er dient onderzoek gedaan te worden gedaan naar de ruimtelijke inpassing van
deze ontwikkeling" 1 op bladzijde 14 onder 3.4.3. te schrappen en aan het plan toe te
voegen dat de gesuggereerde voetgangersbrug over de Beemsterringvaart ongewenst
is vanwege de status van UNESCO werelderfgoed van de droogmakerij De Beemster
en derhalve niet zalworden gerealiseerd.
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1 een voetgangersbrug over de Beemsteningvaart ter hoogte van de Hobrederweg
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Amendement geen
voetgangersbrug over de
Beemsterri ngvaart thv de
Hobrederweg
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.11[a{ie/ amendement

mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

de heer P.C. de Waal

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden

de heer H.J. Vinke

de heer L.J.M. Schagen

mevrouw R.M. Langerijs-Groot

de heer N.C.M. de Lange

mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange

de heer G.J.M. Groot

de heer A.N. Commandeur

mevrouw l.L. Bregman-Middelburg

mevrouw M.L. van Boven

de heer M. Bakker
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De griffier,

AaggÊaoæn Verworpen


