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Het College van B&W van de gemeente Beemster 
T.a.v. de heer J. van Zijp 
Postbus 7 
1462 ZG Middenbeemster 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
De leden van welstandscommissies worden benoemd voor een wettelijke termijn van drie 
jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. 
 
Mevrouw ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige en voorzitter van de 
welstandscommissie van de gemeente Beemster is per 1 januari 2018  aan het eind van 
haar tweede zittingstermijn. Zij heeft met veel enthousiasme en betrokkenheid deze 
functie vervuld.  
Wij stellen voor in haar plaats de heer ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige per 1 januari 
2018 te laten benoemen voor een termijn van drie jaar tot 1 januari 2021. 
 
Mevrouw ir. Willemien van Duijn, architect en lid van de welstandscommissie van de 
gemeente Beemster is door de gemeenteraad benoemd tot 1 september 2017. De 
benoeming van mevrouw van Duijn kan tot uiterlijk 1 september 2020 worden verlengd.  
Wij stellen dan ook voor om mevrouw van Duijn met terugwerkende kracht per 1 
september 2017 te laten herbenoemen tot 1 september 2020. Mevrouw van Duijn staat 
positief tegenover een herbenoeming. 
 
Bijgevoegd vindt u de Curriculum Vitae. Graag worden wij te zijner tijd op de hoogte 
gesteld van het officiële raadsbesluit inzake deze benoemingen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
drs. ing. J.E.F. Mühren 
Directeur  
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Het College van B&W van de gemeente Beemster 
T.a.v. de heer J. van Zijp 
Postbus 7 
1462 ZG Middenbeemster 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
De leden van welstandscommissies worden benoemd voor een wettelijke termijn van drie 
jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. 
 
De heer drs. Marcel Heijmans, architect en lid van de welstandscommissie van de 
gemeente Beemster is door de gemeenteraad benoemd tot 1 januari 2018. De 
benoeming van de heer Heijmans kan tot uiterlijk 1 januari 2021 worden verlengd.  
Wij stellen dan ook voor om de heer Heijmans per 1 januari 2018 te laten herbenoemen 
tot 1 januari 2021. De heer Heijmans staat positief tegenover een herbenoeming. 
 
Graag worden wij te zijner tijd op de hoogte gesteld van het officiële raadsbesluit inzake 
deze benoemingen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
drs. ing. J.E.F. Mühren 
Directeur  
 


