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Goedemiddag,  

Vandaag kijkt de Beemster VVD terug op een bizar jaar met helaas ook Corona 

schade in onze polder..   

Wij zijn echt super trots op de veerkracht en inventiviteit van onze 

ondernemers, verenigingen, instellingen, zorgmedewerkers en inwoners om er 

desondanks met elkaar het beste van te maken! Het is fijn om te zien dat men 

zich bekommert om een buur, een vriend of een dorpsgenoot met een eigen 

zaak die gewoon door moet draaien. Dat is precies wat onze polder zo mooi 

maakt en zal blijven maken – die burgerkracht. En die kracht gaat niet 

verloren als er straks op ons plaatsnaambordje “gemeente Purmerend” staat !! 

Die sociale betrokkenheid zit immers in ons DNA - kijk maar naar Breedband 

Beemster en de gemeenschapsveiling. 

Wat de gemeenteraad de komende jaren gaat doen voor dat Beemster DNA en 

wat dat kost, staat in de voorliggende begroting -> we nemen u mee in onze 

aandachtspunten ..  
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De gemeente zet maar liefst 2,6M Euro in om zelfstandige ondernemers te 

ondersteunen en de economische terugval “na Corona” (wanneer dat ook zal 

zijn) zo veel mogelijk te beperken. 
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Binnenkort komt de uitvoering van de dorpsvisies Middenbeemster en 

Zuidoostbeemster bij ons langs; gaan we eindelijk wat DOEN na al die avonden 

praten met elkaar, zult u zeggen. Dan wordt ook duidelijk wat die wensen voor 

het eigen dorp tot 2040 gaan kosten en welke er prioriteit hebben! 
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Inmiddels is het collegebesluit genomen over de plek van de dependance in 

Zuidoostbeemster; hoewel de VVD anders had geadviseerd, kijken wij met 

college, schoolbestuur, MR, ouders en omwonenden uit naar de opening in 

augustus van deze dependance op het schoolplein en denken nu al na over de 

definitieve school – wellicht op terrein Jonk? In Middenbeemster start de 

basisschool ook met verhuisplannen naar De Keyser. Deze 3 nieuwe gebouwen 

worden met gebruikers samen ingericht en kosten tussen de 3 tot 6 M Euro per 

stuk. De dependance zit al in deze begroting verwerkt maar de 2 definitieve 

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf


panden nog niet. Daarbij komt nog de mega opdracht om bestaande 

schoolgebouwen Corona-proof te maken. Ondanks dat we nog niet alles weten 

over dit virus, heeft de Beemster VVD aan het college gevraagd wanneer die 

ventilatie op orde kan zijn; ramen open in de winter, is wat ons betreft niet 

werkbaar. Wij maken daar graag geld voor vrij. 
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Ook op het gebied van cultuur en sport zien wij beweging. De Provincie N-H en 

het Rijk komen met geld voor het in stand houden van onze cultuursector. En 

wij als sportpartij zijn blij met de gedane investering in 2 nieuwe 

natuurgrasvelden voor Z.O.B. en het voorgenomen veld voor SV Beemster. 

Bewegen is goed voor alle leeftijden en aangezien deze voetbalclubs giga 

groeien door nieuwe leden, zijn we blij dit te faciliteren. Kost een paar centen, 

maar dan heb je ook wat. Behalve dan bij SV Beemster, want die spelen straks 

in het donker op hun nieuwe veld. Nee toch college? Daarover gaat straks ons 

amendement. 
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De Beemster VVD is geen voorstander van het verhogen van lokale belastingen 

als dat niet nodig is. Echter, we hebben ook te maken met lopende afspraken 

over belastingtarieven na de fusie. Daarom amenderen wij straks de 

belastingmaatregelen 2021 met een eenmalige belastingbonus aan ALLE 

inwoners in deze bijzondere tijd. 
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De energietransitie – een verplicht onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs 

– legt aan alle gemeentes op om een wijkuitvoeringsplan, een transitievisie 

warmte en een Regionale Energie Strategie op te stellen. Plus te acteren op het 

gebied van CO2 reductie en circulaire economie. De andere eis van gaslos ligt 

inmiddels wat onder vuur. Voor ons als kleinere gemeente zijn dit mega 

opgaven; wij zijn blij dat het college dit samen met de regio op pakt. 
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En dan onze woningbouw. Best bijzonder dat er voor 63 nieuwbouwwoningen 

maar liefst 800 geïnteresseerden zijn. Tja, dat iedereen graag in Beemster wil 

wonen – wij snappen wel waarom 😊 Echter, door meer verkeer zijn er in onze 

ogen 4 verkeerssituaties die gisteren onderzocht moeten worden. Graag hadden 

wij deze 4 verkeersonderzoeken al in deze begroting in Euro’s vertaald gezien 

zijnde   

a) Het aparte agrarisch verkeer op de Morgenweg + Hendrik de Goedeweg in 

Middenbeemster 

b) Middenweg Noord en Zuid in Middenbeemster aanpassen aan het 30 km 

regiem 

c) Rijperweg Oost in Middenbeemster aanpassen aan het 30 km regiem 

omdat er uit De Keyser straks nog 2 ontsluitingen bij komen  



d) Snelheidsovergang op de Jisperweg in Westbeemster van het huidige 30 

km regiem oprekken en/of inrichten als schoolzone. Uit onderzoek moet 

blijken of dit geen restricties oplevert voor de aldaar gevestigde bedrijven. 

Vanaf mei weet deze raad dat er in de grondexploitatie van De Keyser gelden 

gereserveerd staan voor bovenwijkse voorzieningen en wij verzoeken de 

wethouder dan ook om morgen met de Beemster Compagnie in gesprek te gaan 

om de eerste 3 onderzoeken in Middenbeemster te starten. 

De Purmerenderweg wordt al her-ingericht als De Nieuwe Tuinderij-Oost klaar is. 

De VVD is content dat onze motie om de voetgangersoversteek op het 

Middenpad veiliger te maken voor overstekende kindjes, NU al is uitgevoerd.  

In deze regio is ook geld beschikbaar voor betere fietsverbindingen. Daarom 

verzoeken wij de wethouder om met het Rijk, de Vervoerregio en de MRA in 

gesprek te gaan over budget voor aanpassing van de Purmerenderweg met een 

vrij liggend fietspad ten noorden van de Rijperweg. In 10 jaar tijd zijn daar 

namelijk 3 fietsers dodelijk verongelukt. Zij hadden geen schijn van kans en dat 

is wat ons betreft nu meer dan klaar.  
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En dan als laatste gaat het over geld in deze begroting.  

Over wat er nog niet in deze begroting staat vermeld, hebben wij het net met u 

gehad: nog 2 schoolgebouwen, aanpassing van schoolventilatiesystemen, 

uitvoering van 3 dorpsvisies en diverse duurzaamheidsverplichtingen.  

De spaarpot staat in deze begroting eind 2021 (het moment van fusie) 

waarschijnlijk !! rond de 7M Euro en wij begrijpen allemaal dat dat dus 

onvoldoende is.. 

 

Voorzitter, ik sluit af 

Onze fractie realiseert zich dat we ons laatste jaar voor een flinke uitdaging 

staan. Maar wij Beemsterlingen zijn niet bang voor een beetje uitdaging; we 

hebben immers een heel meer leeg gepompt om er vervolgens vruchtbaar land 

en een prachtige woonplek van te maken.  

Wij gaan die uitdaging samen met het college, deze gemeenteraad en onze 

inwoners graag aan.  

 

Monique van Boven 

Fractievoorzitter 

 


