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In Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Noordbeemster en Westbeemster zijn meerdere
ruimtelijke vraagstukken die binnen elke dorpskern afzonderlijk een samenhang hebben als het
gaat om functies en voorzieningen. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen de afzonderlijke dorpen
heeft effect op andere locaties en op het functioneren van een dorp als geheel. De
gemeenteraad heeft daarom besloten om voor elk dorp een Dorpsontwikkelingsvisie te maken.
De Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn inmiddels door de
gemeenteraad vastgesteld. De visies worden hét kader voor de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van de dorpen. In deze nieuwsbrief en op de website www.visievanbeemster.nl
vindt u actuele informatie over (het maken van) de Dorpsontwikkelingsvisies.

Noordbeemster en Westbeemster

Inspraak concept Dorpsontwikkelingsvisie tot en
met 2 augustus
De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster geeft de
mogelijkheden aan voor de ruimtelijke inrichting van beide dorpskernen naar 2040. Tot en met 2
augustus 2021 heeft u de gelegenheid om een inspraakreactie op de concept

Dorpsontwikkelingsvisie te geven. U kunt de concept Dorpsontwikkelingsvisie bekijken op de
website www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster).
De gemeenteraad neemt de inspraakreacties mee in haar besluit om de
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting
vindt dit in september 2021 plaats.
Inspraakreactie
Wilt u op de concept Dorpsontwikkelingsvisie reageren, dan kunt u dit schriftelijk per post of
email doen. Uw reactie kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders,
afdeling Ruimtelijk Domein, t.a.v. Peter Blankestijn, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. U
kunt ook een email sturen naar visievanbeemster@beemster.net.
Vragen
Heeft u vragen over de concept Dorpsontwikkelingsvisie? Projectleider Peter Blankestijn is op
dinsdag 20 en 27 juli tussen 10 en 12 uur bereikbaar via telefoon (0299) 452 620. Mailen kan
ook!

Meer informatie
Op de website www.visievanbeemster.nl vindt u meer informatie over (het maken van) de
Dorpsontwikkelingsvisies. Wilt u contact opnemen met één van de projectleiders? Dit kan op de
volgende manieren:
Noordbeemster en Westbeemster
Projectleider Peter Blankestijn is elke
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
bereikbaar via telefoon (0299) 452 620 of
mail naar: pg.blankestijn@beemster.net.

Gemeente Beemster

Middenbeemster en Zuidoostbeemster
Projectleider Roy Borst is elke dinsdag
bereikbaar via telefoon (0299) 452 216 of
mail naar r.borst@beemster.net.
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Deze e-mail is verstuurd aan Griffier@beemster.net.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u visievanbeemster@beemster.net toe aan uw adresboek.

