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Planten 409 bomen ter ere van het 409 jarige bestaan van de gemeente Beemster

Geachte leden van de Raad,

ln de raadsvergadering van 10 november 2020 werd, naar aanleiding van een ingediende
motie, het plan besproken om ter ere van het 409 jarige bestaan van de gemeente
Beemster, symbol¡sch 409 bomen te planten. Hierbij informeren wij u over de uitvoering van
dit plan.

Afscheidsgeschenk
De gemeente Beemster bestaat dit jaar 409 jaar. Een bijzondere mooie mijlpaal die in
aanloop naar de fusie speciale aandacht verdient. Voor ieder jaar dat de Beemster bestaat
wordt er door het huidige gemeentebestuur een boom geplant als eerbetoon en
afscheidsgeschenk aan de bewoners van Beemster. Want zoals de uitspraak luidt: "Wie
vertrouwen heeft in de toekomst, plant vandaag een boom!".

Verbindingsboom op verkiezingsdag
De verbindingsboom wordt gezamenlijk geplant door het bestuur van Purmerend en
Beemster. Dat gebeurt op 24 november a.s., de dag van de verkiezingen. Rondom de
verbindingsboom wordt een gietijzeren hekwerk geplaatst met beide wapens van de
gemeenten Purmerend en Beemster. Deze boom wordt benoemd tot'verbindingsboom'ter
ere van de aanstaande fusie per 1 januari 2022.

ln alle dorpskernen van Beemster komt een herdenkingsboom te staan. Dit is een speciaal
soort "Etage Linde", die ook wel bekend staat als een geloofs- of gerechtsboom. Rondom
de herdenkingsboom wordt een gietijzeren hekwerk geplaatst. ln de nabijheid van de
herdenkingsboom worden drie zuilvormige, roodkleurige Beukenbomen geplant die
verwijzen naar de andere dorpskernen. De herdenkingsboom, het gietijzeren hekwerk en de
drie beuken worden in iedere dorpskern geplaatst. De overige bomen worden geplant
binnen de bebouwde kom van de vier dorpskernen. Het planten van deze bomen wordt in
samenwerking gedaan met de basisscholen uit Beemster.
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ln de aanloop hiernaartoe vinden er in de aankomende weken diverse grond- en
graafwerkzaamheden plaats rondom de dorpskernen van Beemster. Deze werkzaamheden
zijn noodzakelijk ter voorbereiding op het planten van bomen. Het doel is om de 409 bomen
vóór l januari 2022te planten.

Voor verdere vragen over de invulling van dit plan kunt u terecht bij .

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

C. Heerschop .J.C. Welage
urgemeester gemeentesecretaris

Notitie:
Als Raadsleden kunt u aanwezig zijn bij het planten van de herdenkingsbomen in de
dorpskernen van Beemster. Een overzicht van de data waarop de deze bomen worden
geplant volgt nog.
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