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Kinderopvang

Geachte heer, mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van het vervolg van de tijdelijke dependance voor
openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang. ln deze brief leest u:

- waar u het raadsvoorstel kunt vinden;
- een korte uitleg hierover en
- een uitnodiging voor de informatieavonden, waarbij een afvaardiging van het college

van Burgemeester en Wethouders aanwezig is.

Besluit
Er is besloten om geld te vragen aan de gemeenteraad voor het realiseren van de
dependance voor openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang voor
circa acht jaar vanaf het schooljaar 2020-2021 (na de kerstvakantie). De twee beoogde
locaties zijn in De Nieuwe Tuinderij Oost, zie bijlage.

Naar aanleiding van de zorgen vanuit het dorp stelt het college voor om een aanvullend
verkeerskundig onderzoek te doen naar de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van deze
locaties. Ook hebben inwoners gevraagd of er andere plekken zijn, die wellicht beter
geschikt zouden zijn voor de dependance. Het college gaat hiermee aan de slag en maakt
een overzicht van de locaties die eerder zijn onderzocht. Vooralsnog ligt het voorstel voor
om één van de twee locaties te kiezen in De Nieuwe Tuinderij Oost.

Uitnodiging
Donderdag 16 januari en maandag 20 januari 2020 bent u welkom op één van de
informatieavonden waar het college een toelichting geeft op het besluit dat voorligt.
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Donderdao 16 ianuari in het Van der Valk Hotel, Purmerenderweg 232in Zuidoostbeemster,
programma:

. 19.30 uur inloop

. 20.00 uur toelichting vanuit het college van Burgemeester en Wethouders
o 20.15 uur plenaire vragenronde
. 21.00 uur einde

Maandaq 20 ianuari in het Van der Valk Hotel, Purmerenderweg 232in Zuidoostbeemster,
programma:

. 17.00 uur inloop

. 17.30 uur toelichting vanuit het college van Burgemeester en Wethouders
t 17.45 uur plenaire vragenronde
. 18.30 uur einde

Aanmelden voor 16 of 20 januari
ln verband met de organisatie willen wijweten hoeveel mensen van plan zijn om te komen.
Daarom vragen wij een aanmelding van u voor één van deze avonden via mailadres:
onderwiis(ôbeemster.net. Benoem in de mail op welke avond / middag u aanwezig bent en
met hoeveel personen u komt.

I nspreken gemeenteraad
De gemeenteraad neemt op 2l januari 2O2O een beslissing hierover. De stukken die ter
besluitvorming voorliggen, kunt u vinden op de website van de gemeenteraad:
https://qemeentebestuur. beemster. net/Verqaderinqen/Raadscommissie/Komende-
verqaderinqen/ ens deze avond kunt u de raadsleden toespreken. Mocht u dit willen,
dan kunt u contact opnemen met de griffie, bel dan naar (0299) 682101 of mail naar
g riffier@beemster. net.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar ondenriis@beemster.net.

Hoogachtend,
en wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris


