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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Wij constateren dat het aantal woninginbraken na de 

presentatie van de politie alleen maar toeneemt. Wat is de 

voorgenomen actie? 

 

Het aantal woninginbraken fluctueert. Op dit moment is er 

zelfs sprake van een daling. Wellicht is dit te verklaren door 

de al langere tijd meer zichtbare aanwezigheid van zowel 

de politie als team handhaving van de gemeente. 

Daarnaast wordt er een bewonersbijeenkomst 

georganiseerd ter vergroting van het veiligheidsbewustzijn 

en zelfredzaamheid van de bewoners van de gemeente 

Beemster. 

 

2 6 Hoe realistisch is de tijdsplanning in voorliggend stuk 

gegeven het feit dat het een B-punt is. Kan een en ander 

dan nog voor de zomer zijn beslag krijgen, met name het 

ophalen van de waarde kaarten. 

 

Het ophalen van de waarde kaart lukt niet meer voor de 

zomer. 

De voorbereidingen vinden wel plaats voor de zomer en 

zijn in volle gang. Daarbij is onder meer gebleken dat 

bepaalde bijeenkomsten waarbij we wilden aansluiten in 

deze tijd geen programma hebben of een beperkt aantal 

bezoekers.  Het is de bedoeling de inwoners voor de zomer 

nog te informeren en na het zomerreces de waarden op te 

halen. Voor onze eind planning hoeft dat geen vertraging te 

betekenen. Er zijn andere factoren, zoals besluitvorming in 

Purmerend, die wel voor vertraging kunnen zorgen, maar 

daar gaan we vooralsnog niet van uit. 

 

3 12 Kunt u ons uitleggen waarom de beoogde 

bouwprogramma’s in Tuinderij Oost en Keyser afwijken van 

de norm sociale woningbouw zoals vastgesteld in de 

woonvisie? 

 

De Nieuwe Tuinderij Oost en De Keyser zijn uitgevoerd 

conform de afspraken die gemaakt zijn in de 

samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

In deze SOK is, op 28 huurwoningen na, niets opgenomen 

over sociale huur en/of sociale koop. De Woonvisie is later 

vastgesteld door u en konden om deze reden niet verwerkt 
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worden in de plannen die al uitgevoerd zijn en worden. Er 

bestaat zeker wel de mogelijkheid om hierover met elkaar 

in gesprek te gaan en een besluit te nemen, maar dit zal 

wel consequenties hebben voor de grondexploitatie. 

 

4 12 Voor het proces rond het gemeentehuis wordt een jaar 

gerekend. Kunt u uitleggen waarom zo ruim de tijd moet 

worden genomen? 

 

Het voorgestelde proces om eerst als gemeente de 

randvoorwaarden te bepalen en vervolgens over te gaan 

tot verkoop/ontwikkeling, beslaat naar verwachting het jaar 

2018. 

Een voorname reden hiervoor is dat het niet enkel de 

locatie rond het gemeentehuis betreft, maar er ook relatie 

dient te worden gelegd met andere behoeften in 

Middenbeemster (b.v. het marktplein).  

 

 


