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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 26 januari 2021

Behorendebijagendapunt: 5

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten dorpsontwikkelingsvisie
Noordbeemster en Westbeemster:
Geen woninqbouw in de linten lanqs de Oosthuizerweq
binnen de bebouwde kom

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:

Ovenruegende dat:

in de Nota van Uitgangspunten nadrukkelijk de mogelijkheid wordt open gelaten

van woningbouw aan de Oosthuizenueg in Noordbeemster in de linten;

in de gemeente al zeer veelwordt gebouwd ter leniging van de woningnood
waardoor al meer wordt gedaan dan mag worden verwacht van een kleine
gemeente;

bij nieuwe plannen van enige omvang thans uiterste terughoudendheid moet
worden betracht;

bij het'opvullen'of 'aanvullen' van de linten schade wordt toegebracht aan de
openheid van de polder en doorzichten naar het open gebied.

Stellen wij de raad van Beemster voor de Nota van Uitgangspunten als volgt te
wijzigen:
De zin "ln het lint langs de Oosthuizerweg binnen de bebouwde kom" op bladzijde 11

onder 3.2.3 (mogelijke ontwikkelingen) te schrappen en aan het plan toe te voegen dat
geen woningbouw kan worden gerealiseerd langs de Oosthuizerweg vanaf het perceel

Oosthuizenueg 40 tot aan, in oostelijke richting, de grens van de bebouwde kom.
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