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Regionaal 7

Stad & Streek

Verkeersveiligheid en parkeren zijn
daarom twee belangrijke pijlers
waar de VVD zich de komende
jaren op wil richten. 
Bij De Bloeiende Perelaar in Zuid-
oostbeemster is het iedere ochtend
en middag een komen en gaan van
ouders die hun kinderen met de
auto naar school brengen. Van
Boven: ,,Het liefst zetten ouders
hun auto in de school. De Kiss&Ri-
de-zone wordt niet gebruikt waar
hij voor bedoeld is. Mensen parke-
ren en brengen hun kind tot aan
de klas.’’
Om de veiligheid rond de school te
verbeteren, wil de VVD drie extra
zebrapaden zodat de kinderen uit
de buurt veilig kunnen oversteken
als zij naar school lopen. 
Als het aan de VVD had gelegen,
was er aan het Middenpad in Zuid-
oostbeemster een supermarkt met
andere voorzieningen en een ruime
parkeerplaats gekomen. ,,Helaas
stemde de meerderheid van de raad
tegen. Het had een heleboel pro-
blemen opgelost, waaronder het
parkeerprobleem bij de school.’’
Hoewel er dus geen supermarkt
komt op deze locatie, is de partij
nog altijd voor meer voorzieningen
in Zuidoostbeemster. ,,Er is nu niet
eens een pinautomaat.’’

Huisvesting
Van Boven houdt zich ook bezig
met de huisvestingsproblematiek
van De Bloeiende Perelaar. Na tien
jaar is het gebouw te klein gewor-
den en zijn er te weinig lokalen om
volgend jaar alle klassen kwijt te
kunnen. ,,Er ligt een plan voor een
aantal verschuivingen in het pand.
Door onder meer de lerarenkamer

naar de gang te verplaatsen, creëer
je ruimte voor extra lokalen. Op
lange termijn is een extra schoolge-
bouw in de nieuwbouwwijk de
oplossing.’’
Als je Van Boven vraagt naar de
locatie voor een tweede school,
wijst zij naar de open plek naast
het complex van voetbalvereniging
ZOB. In de voorlopige plannen is
de basisschool echter door de wet-
houder benoemd aan het Noorder-
pad, op de plek waar voorheen het
zwembad was. ,,Wij vinden dat je
dan de twee scholen te dichtbij
elkaar hebt. Het is logischer om de
extra school naast het voetbalcom-

plex neer te zetten en ook daar te
starten met de bouw van ZOBII.
De parkeerplaats van vv ZOB kan
dubbel gebruikt worden. En de
mensen aan het Noorderpad heb-
ben dan na de bouw van De Nieu-
we Tuinderij-Oost een paar jaar
rust in plaats van dat er aan de
andere kant van hun straat meteen
weer huizen komen. Als het aan
ons ligt, gaat de woningbouw de
komende jaren gewoon door vol-
gens plan. Willen we onze dorpen
leefbaar houden, dan is een groei
met honderd huizen per jaar nood-
zakelijk.’’ 
Bij basisschool De Blauwe Morgen-

ster in Middenbeemster spelen
vrijwel dezelfde problemen als in
Zuidoostbeemster, weet Van Bo-
ven. ,,Er zijn plannen voor een
schoolcampus, waar naast de Blau-
we Morgenster ook de bibliotheek,
Centrum voor Jeugd & Gezin,
huisarts, zorg en preventie een
plek moeten krijgen. Hier moet
voldoende parkeergelegenheid
komen, de buurtbewoners zijn de
verkeerschaos in hun wijk zat.’’ 
Even verderop is het Marktplein,
het hart van Middenbeemster.
,,Het ziet er niet uit’’, zegt de VVD-
lijsttrekker over deze historische
plek. ,,Wij willen af van de parkeer-

plaatsen op het plein. Ook moet er
een goede oplossing komen voor
het stallen van fietsen. Het is nu
een rommeltje met auto’s en fiet-
sen.’’ 
Als je de parkeerplaatsen daar
weghaalt, ontstaat er waarschijn-
lijk op een andere plek weer een
probleem. Daar heeft Van Boven
over nagedacht. ,,Het gebied rond
het gemeentehuis moet opnieuw
ontwikkeld worden. Momenteel
wordt er gewerkt aan een plan voor
woningbouw op de plek van het
gemeentehuis. Wij willen hier een
openbare parkeerplaats als alterna-
tief voor het Marktplein.’’ 

’Kinderen veilig naar school’ 

Monique van Boven van VVD Beemster wil meer zebrapaden rond De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. FOTO’S ELLA TILGENKAMP. 

Parkeren op het Marktplein: ,,Het ziet er niet uit’’, aldus Van Boven. In Middenbeemster moet een schoolcampus komen met voldoende parkeerruimte. 

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor
de gemeenteraad. Wat vinden partijen
in de gemeente Beemster belangrijk?
In deze serie gidsen de lijsttrekkers van
PvdA/GroenLinks, VVD, D66, Beemster
Polder Partij en CDA ons door
Beemster. 
Vandaag: Monique van Boven (VVD). 
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Zuidoostbeemster ✱ Kinderen die
niet veilig naar de basisschool
kunnen in zowel Middenbeemster
als Zuidoostbeemster. Het is een
doorn in het oog van lijsttrekker
Monique van Boven van VVD
Beemster. 
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