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“Dank voor de beantwoording van onze technische vragen. 

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is volgens D66 Beemster een goed plan. Ik beperk 

mij tot de Beemster scholen. 

Voor Zuidoostbeemster is duidelijk dat nadat de semipermanente gebouwen in gebruik zijn 

genomen, het nog zeker 8 jaar duurt voordat een nieuwe school op het terrein tegenover het 

Noorderpad zal zijn gerealiseerd. Wij vinden wel dat de naam Jonk uit dit IHP moet worden 

gehaald. Verder vindt D66 Beemster dat in beide schoolgebouwen een volwaardig IKC dient 

te komen. 

De suggestie dat er eventueel in de toekomst een nieuwe school zou kunnen worden 

gesticht nabij de ZOB sportvelden wijst D66 Beemster beslist af. Deze locatie is  alleen 

bereikbaar per fiets of auto, maar niet te belopen. En het mag bekend zijn dat bebouwing in 

ZOB 2 zeer onzeker is vanwege aantasting van het open agrarisch landschap en wij 

bebouwing in ZOB 2 volledig afwijzen. 

In dit kader verwijs ik graag naar het Noord-Hollands Dagblad van afgelopen zaterdag,  

13 februari, waarin Marjan Minnesma zegt: ‘Gooi weilanden niet direct vol met huizen”. 

Wat Middenbeemster betreft vinden wij een beperking van de nieuwbouw van de school in 

de Keyser en handhaving van het bestaande hoofdgebouw van de Blauwe Morgenster een 

goed idee. Groot voordeel is dat er geen kapitaalvernietiging zal plaatsvinden. Uiteraard 

moeten wel alle semipermanente gebouwen worden verwijderd. Natuurlijk beperkt dit de 

plannen om op de plek van de Blauwe Morgenster seniorenwoningen e.d. te realiseren. 

Maar doordat het schoolgebouw in de Keyser kleiner kan worden is ook daar plaats voor 

seniorenwoningen en huur- en koopwoningen voor starters.  

Wel vindt D66 Beemster dat er naar gestreefd moet worden om in beide schoolgebouwen 

een volwaardig IKC te realiseren. 

En wellicht is het interessant voor andere schoolbesturen om in Middenbeemster een school 

te realiseren in de nieuwbouw of in het huidige gebouw. 

De Lourdesschool in Westbeemster wil de mogelijkheid scheppen tot buiten onderwijs.  

D66 Beemster juicht de wens van deze school van harte toe en is van mening dat elke 

basisschool in de Beemster over buitenonderwijs of schooltuinen zou moeten kunnen 

beschikken.” 

 
1 Noot griffie: door technische omstandigheden was dit betoog in de vergadering niet goed hoorbaar. 
Afgesproken is dat deze bijdrage naderhand schriftelijk beschikbaar komt. 


