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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 
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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. 
  

   

  

   

Noordbeemster en Westbeemster 
  

   

  

   

Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster vast 
  

   

De gemeenteraad van Beemster heeft op 12 oktober 2021 de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster (2020-2040) vastgesteld. De visie beschrijft de ambities voor 

de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dorpen en geeft de kaders aan om deze te realiseren. 
  

   

Wethouder Aagje Zeeman is blij met het 

raadsbesluit: “De Dorpsontwikkelingsvisie 

geeft de dorpen de ruimte onder andere 

door uitbreiding met kleinschalige 

woningbouw mogelijk te maken. Daarmee 

kan de karakteristieke sfeer en 

gemoedelijkheid bewaard blijven en dat is 

een belangrijke wens van de dorpelingen 

zelf. De Dorpsontwikkelingsvisie heeft dan 

ook de titel Samen leven in Noordbeemster 
   

     

http://www.visievanbeemster.nl/


en Westbeemster.” 

  
  

         

Ontmoetingsplek en behoud van voorzieningen 

Noordbeemster behoudt de ontmoetingsplek die zorgt voor versterking van de saamhorigheid. 

Er is aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden van woningen en beperkte groei van het dorp. In 

Westbeemster vormen de leefbaarheid van het dorp, het behoud van voorzieningen voor het 

verenigingsleven, de volkstuinen en de Wereldtuin de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling 

naar 2040. De visie gaat ervan uit dat er samen gezocht wordt naar een goede balans tussen 

bestaande functies en waarden en wat er aan nieuwe ontwikkelingen kan worden gerealiseerd 

in of bij de dorpskern. 

  
  

   

Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld 
  

   



   

     

 

De gemeenteraad koos er voor enkele 

wijzigingen in de concept 

Dorpsontwikkelingsvisie aan te brengen en 

stelde de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster unaniem 

vast. 

 

Met de vaststelling van de visie kan een plan 

van aanpak voor de uitwerking ervan 

worden gemaakt. De gemeente stelt 

hiervoor onder andere een 

uitvoeringsprogramma samen dat laat zien 

wanneer en op welke manier de gemeente, 

eigenaren en marktpartijen de gewenste 

ontwikkelingen oppakken en wat hierbij 

nodig is. 

 

Klik op de afbeelding of kijk op de website 

om de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster te 

bekijken. 

 

 

  
  

         

Dorpsontwikkelingsvisies voor alle dorpskernen van Beemster gereed 
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In 2020 zijn de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster 

vastgesteld. Met het Raadsbesluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en 

Westbeemster beschikken alle dorpskernen van Beemster nu over een structuurvisie tot 2040 

waaraan toekomstige plannen worden getoetst. Ook na de fusie met de gemeente Purmerend 

blijven de vastgestelde visies richtinggevend voor de ontwikkelingen in de kernen. De visies 

kunnen ook andere partijen stimuleren om met ideeën te komen die aansluiten op de 

Dorpsontwikkelingsvisie van en passen bij een van de kernen. 
  

   

  

   

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: 
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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. 
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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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