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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 raad 4 Strooibeleid: Is er aandacht voor doorgaande loop- en 

fietsroutes tussen Purmerend en Beemster? Bijvoorbeeld de 

Wilgenhoekbrug. 

 

Ja. Er is zeker aandacht voor de doorgaande fietsroute/looproute 

van Purmerend naar Beemster. Zo wordt De Wilgenhoekbrug 

door de strooiploeg van Purmerend gestrooid, terwijl het 

Noorderpad en de Oostdijk onderdeel uit maken van de 

gladheidroute Beemster en worden deze door de strooiploeg van 

Beemster gestrooid. 

 

Op werkdagen na 07.30 uur wordt, indien nodig, de 

Beemsterbrug en het fiets-/voetpad Zuiddijk/Zuiderweg gestrooid 

(*zie GHB-route Zuidoostbeemster). 

 

2 com. 5 Heeft u de enquête resultaten met de dorpsraad ZOB 

besproken? Zo ja, wat was de reactie? 

Tijdens de dorpsraad in december heeft wethouder Butter de 

belangrijkste resultaten medegedeeld en aangegeven dat het 

complete rapport op internet staat. Er is geen inhoudelijke reactie 

gekomen.  

 

3 com. 5 Kunt u voor behandeling van dit stuk in de commissie met een 

advies van de dorpsraad komen? 

Nee, dat gaat niet lukken. Dat is ook geen onderdeel van de met 

de raad overeengekomen procedure tijdens de werkvergadering.  

4 com. 5 De dorpsraad heeft zelf ook een enquête gehouden, ook met 

vragen naar gewenste diensten en commerciële activiteiten 

waaronder een winkel. Kunnen wij via u kennis nemen van de 

enquête resultaten dorpsraad? Stroken naar uw mening deze 

resultaten met uw enquête? 

 

Via de griffie heeft u het rapport van de enquête ontvangen. Uit 

de enquête van de dorpsraad komt ook het beeld naar voren dat 

men graag voorzieningen wil in Zuidoostbeemster, waartoe ook 

een supermarkt wordt gerekend door velen. 

5 com. 5 U heeft het in de enquête steeds over percentages van de 

inwoners. U bedoelt hier van de respondenten? 

Het is inderdaad het percentage van de respondenten, maar 

gezien de grote respons is dit zeker te bezien als representatief 

voor de inwoners. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 com. 5 Een kwart van de respondenten geeft aan dat een supermarkt 

noodzakelijk is. Heeft het u ook niet bevreemd dat dit voor de 

huidige en potentiële inwoners respondenten geen factor is in de 

beslissing om in ZOB te wonen of te gaan wonen? En hoe 

moeten we de term "noodzakelijk" in deze duiden? 

 

Voor kopers is de aanwezigheid van een supermarkt niet van 

doorslaggevende betekenis, maar onderdeel van een afweging. 

BPD heeft van kopers wel vaak de wens gehoord om een 

supermarkt in de nabijheid te hebben. De term ‘noodzakelijk’ 

moet u zien als liggend tussen ‘wenselijk’ en ‘onmisbaar’. 

 

7 com. 5 Een flink deel van de respondenten geeft aan daadwerkelijk 

boodschappen te gaan doen. Is hierbij duidelijk of hierin het 

merk super is meegenomen? Een supermarkt in het duurdere 

segment of goedkope segment is daarin erg belangrijk of men 

daadwerkelijk dit zal doen. Is het duidelijk voor respondenten in 

welk segment de mogelijke voor deze plek beoogde super zich 

bevindt? 

 

Nee, er is nog geen sprake van een keuze voor één supermarkt. 

Wel is duidelijk aangegeven dat het om een full service 

supermarkt zal gaan. Over het segment zijn respondenten in de 

opmerkingen verdeeld. Dat varieert van een ‘prijsvechter’ tot een 

supermarkt in het hoogste segment. 

8 com. 5 Niet duidelijk in het raadsvoorstel zijn uw afwegingen waarom 

gekozen wordt voor deze locatie. Wij hebben zelf alternatieven 

die zeker niet onder doen voor de gekozen locatie. Wat zijn uw 

afwegingen? 

 

Die staan in het voorstel verwoord en betreffen aspecten als 

bijvoorbeeld financiële haalbaarheid, verkeersbewegingen in 

relatie tot de afstand tot het bestaande dorp en 

verkeersveiligheid. 

9 com. 5 Hoeveel personen/huishoudens hebben de enquête zowel als 

huidige inwoner en als toekomstig bewoner van een 

nieuwbouwwoning ontvangen?  

 

Geen, alleen toekomstige bewoners van buiten het 

verspreidingsgebied van de enquête hebben een uitnodiging tot 

deelname aan een digitale enquête ontvangen.  

  

  


