
 
 

 
AMENDEMENT 

 

Raadsvergadering van: 9 maart 2021 

  

Behorende bij agendapunt: 5b 

  

Onderwerp: Kennisnemen van het Plan van Aanpak Ontwikkelstrategie 

Beemstervisies, gezondheidscentrum 

  

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 28 januari 2021,  

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde 

gemeenteraad Beemster 2018: 

 

Overwegende, dat: 

1. Er heel goed werk is verricht samen met inwoners en belanghebbenden om te komen tot 

de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040. 

2. Het voor de gemeenschap van het grootste belang is dat 0de en 1ste lijnzorg goed op orde 

is en dit een gezondheidscentrum vereist. 

3. Omstreeks 2015 al concrete plannen zijn besproken, waar de gemeenteraad kennis van 

heeft kunnen nemen. 

4. Nu blijkt dat bij deze 6 jaar nog steeds een ontwikkeltijd van 5 jaar nodig is, bij de huidige 

inzichten en beperkingen. 

5. Het duidelijk is voor alle partijen dat het verplaatsen van de huisartsenposten en 

fysiotherapie naar een andere locatie dan de Tobias de Coeneplein in alle opzichten 

geen optie is. 

6. De bibliotheek en het al die tijd niet kunnen overdragen van dit gebouw, één van de  

grootste blokkades vormt. 

7. Het nu van het grootste belang is voor de gemeenschap en belanghebbenden dat 

Beemster Gezond volledig participeert in de ontwikkeling in Middenbeemster en dus ook 

volledig bij dit proces wordt betrokken. 

8. Gezocht moet worden naar een ontwikkelscenario waarbij het complex bibliotheek, 

huisartsenposten (niet de voormalige gebouw van de technische dienst) en fysiotherapie 

een zelfstandig ontwikkelingsgebied vormt die op korte termijn de realisatie mogelijk 

maakt van de visie van Beemster Gezond op de locatie Tobias de Coeneplein. 

9. Alleen op deze wijze de 1ste lijnzorg inclusief een volwaardige apotheekfunctie met dito 

vak-deskundige-uitgifte, in het belang van de gezondheid van alle Beemster inwoners 

kan worden bereikt.  

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om aan punt 3 van het ontwerp raadsbesluit toe te 

voegen:   

Het bouwwerk en onderliggende grond omvattend de bibliotheek en het gebouw van de 

huisartsen en fysiotherapeuten op Tobias de Coeneplein tot eigenstandig 

ontwikkelingsgebied te benoemen. 

 

Fractie 

 

BPP 


