
 

 

 

 

 

MOTIE 

 

Raadsvergadering van: 2 juni 2020 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp: Veilige oversteek in Zuidoostbeemster 

  

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2020 voor het vaststellen van 

het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties. 

 

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. 

 

Overwegende, dat: 

1. Het college in de brief van 20 mei 2020 aan de raad spreekt over eerste resultaten van het 

aanvullend technisch verkeersonderzoek dat uitgevoerd is vanwege de locatiekeuze voor de 

dependance van de basisschool en de kinderopvang in Zuidoostbeemster en dit onderzoek 

spreekt over een drukke Purmerenderweg, vooral tijdens de huidige spits. 

2. De kruising van Purmerenderweg, Middenpad en Drie Merenweg nog drukker wordt na 

oplevering van ruim 250 woningen in De Nieuwe Tuinderij Oost. 

3. Het eerder genoemde verkeersonderzoek concludeert dat de betreffend kruispunt niet 

geschikt is voor (jonge) kinderen om over te steken maar zij dat wel moeten – onafhankelijk 

waar de dependance wordt gebouwd. 

4. Hetzelfde onderzoek spreekt over verschillende (verkeers)oplossingen. 

5. De gemeente Beemster voor 50% eigenaar is van v.o.f. De Beemster Compagnie en er in de 

grondexploitatie van deze entiteit geld is gereserveerd voor verkeersaanpassingen aan de 

Purmerenderweg vanwege de gepleegde nieuwbouw.  

6. In het coalitieprogramma het volgende kader is gesteld: “Verkeersveiligheid is van groot 

belang, vooral rond bijzondere locaties en scholen”. 

7. Afslag nummer 5 van rijksweg A7 naar het zuiden zal verdwijnen, er daardoor een ander 

verkeersbeeld zal ontstaan maar verkeersveiligheid op de bewuste oversteek daar niet op 

kan wachten. 

 

Verzoekt het college: 

 

Om op korte termijn in overleg te treden met haar vennoot BPD in De Beemster Compagnie om 

de gereserveerde gelden bestemd voor aanpassing Purmerenderweg in tijd naar voren te halen 

zodat er op het moment van oplevering van Nieuwe Tuinderij Oost een veilige oversteek voor 

(jonge) kinderen is.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie    

 

VVD 

 

 

 

 

 

 

 


