
 
 
 
 

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen school Zuidoostbeemster 

   26 februari 2021 

Datum  : dinsdag 2 maart 2021 

Status  : openbare informatiebijeenkomst 

Plaats  : (digitaal) 1 

Tijdstip  : 19:00 – 19.45 uur 

Voorzitter : N.C.M. de Lange 
     
         

AGENDA 

 

Tijd Nr. Onderwerp 

   

19.00 1 Opening door de voorzitter. 

   

19.05 2 Presentatie / toelichting op de huisvestingszaken bij de huidige locatie 

van de openbare basisschool en kinderopvang in Zuidoostbeemster. 

   

  Deze presentatie wordt verzorgd door het team Vastgoed en het projectteam 

voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting. 

 

De aanleiding voor deze bijeenkomst is als volgt geweest. In de commissies 

van Beemster en Purmerend is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 

(IHP) behandeld. In de commissie Samenleving van Purmerend is mede naar 

aanleiding van een inspreker (een bewoner uit Zuidoostbeemster) gevraagd om 

in een informatiebijeenkomst meer te vertellen over de huisvestingszaken die 

spelen bij de school en kinderopvang in Zuidoostbeemster en zo mogelijk ook 

bij de andere scholen in Beemster. Het verzoek in de commissie Samenleving 

is gedaan door de Stadspartij en is door andere fracties ondersteund. Vica 

versa is in de raadscommissie van Beemster ook de behoefte geuit om meer 

informatie over de scholen in Purmerend. Dit alles is dan aanvullend op de 

informatie van de gezamenlijke informatiebijeenkomst over het IHP (18 januari).  

 

De informatiebijeenkomst van 2 maart beperkt zich tot de (tijdelijke) huisvesting 

bij de huidige locatie van de openbare basisschool en kinderopvang in 

Zuidoostbeemster. Dit om reden dat dit ingezet beleid is. Voor de andere 

scholen loopt de besluitvorming over het IHP nog.  

In de bijeenkomst van 2 maart kan, mede aan de hand van vragen die er zijn 

over andere scholen, nader worden bepaald of er behoefte is aan nog een – en 

dan bredere - informatiebijeenkomst, na de afronding van de besluitvorming 

over het IHP. 

   

19.45 3 Sluiting. 

 

 
1 De vergadering is openbaar en is, in verband in verband met het coronavirus, digitaal.  

Deelnemers aan de vergadering maken hiervoor gebruik van MS Teams. Voor de anderen geldt dat 

de vergadering rechtstreeks te volgen is via raadsinformatiesysteem van Beemster. 

https://gemeentebestuur.beemster.net/

