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Allerzielenwandeling naar
begraafplaats Middenbeemster
Ook dit jaar willen we weer op maandag 2 november met Allerzielen onze
gestorvenen gedenken. We ontmoeten elkaar aan de poort van de Keyserkerk
om 17.30 uur en lopen dan in gepaste corona afstand en met mondkapjes én onze
lichtjes via de Kerkhoflaan naar de begraafplaats.
Neem dus graag deze keer je eigen lichtje mee. Daar worden we opgewacht door sfeervolle
verlichting op de paden zodat iedereen het graf van zijn geliefde mensen makkelijker en veiliger
kan vinden. Voordat iedereen zijn eigen gang kan gaan blijven we nog eventjes op de beneden
plaats in afstand bij elkaar voor een laatste woord.
GRAAG ZIEN WE ELKAAR OP ALLERZIELEN. HARTELIJKE GROET,
NETTY RUTZ EN MARIE SCHROEVERS NAMENS DE PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER

Jubilaris bij RSWP
Sinds 2008 is Jaap Bekhof al vrijwilliger
bij RSWPWonenPlus. Inmiddels Jaap
al 12,5 jaar als vrijwilliger aan de slag.
Op de foto is te zien dat Jaap is verrast
met een kleine attentie en bloemen.
Jaap Bekhof (74), geboren en getogen
Beemsterling, oud verzekeringsman, heeft
vanaf het begin van het computertijdperk altijd
meegekeken en zich verdiept in deze materie. Zo
fijn voor de abonnees van RSWPWonenPlus dat
ze altijd een beroep op Jaap kunnen doen. Of het
nu gaat om computerondersteuning, problemen
met de mobiele telefoon of administratieve
ondersteuning. Jaap kan altijd helpen. Jaap
staat met beide benen stevig op de grond en kan
mooi vertellen over hoe het leven in de Beemster
was en tegenwoordig is. Met zijn heldere kijk op
de dingen draagt hij wat ons betreft nog steeds
zijn steentje bij. Fantastisch dat Jaap zich als
vrijwilliger aan RSWP heeft verbonden en wij
hopen nog voor heel lang!

Van de redactie

Jaarlijkse eigen bijdrage

In deze Binnendijks treft u weer de jaarlijkse oproep vanuit het bestuur om Binnendijks
financieel te steunen. Mede dankzij deze bijdrage kunnen we u ook in de toekomst blijven
informeren over belangrijke en wetenswaardige zaken in onze droogmakerij. De redactie
ondersteunt de oproep tot steun van harte. Doen!

Adverteren tegen gereduceerd tarief

Organisaties, verenigingen en stichtingen, kunnen tegen gereduceerd tarief advertenties
plaatsen in Binnendijks. Naast de mogelijkheid om persberichten te plaatsen. In het kader van
de bestuurlijke fusie met Purmerend, hebben we besloten om deze kortingsactie ook te laten
gelden voor politieke partijen die in de Beemster en/of Purmerend actief zijn. Het is ook in het
belang van de bewoners dat zij zich goed laten informeren over waar partijen zich ook na de
fusie voor willen inzetten. Peter Leek kan belangstellenden informeren over de mogelijkheden:
advertentie@binnendijks.nu / 06.83085081.

Burendag Buurtvereniging
Purmerenderweg
Zondagochtend 27 september om
10:00 uur kwamen er bij Cees en Joke
Visser 14 leden van de buurtvereniging
Purmerenderweg bijeen voor de
nationale Burendag 2020 van het
Oranjefonds.
Vanwege de corona had de buurtvereniging
al 6 maanden geen activiteit kunnen
organiseren. Dit keer mocht het, omdat het een
buitenactiviteit betrof. We begonnen met een
kopje koffie of thee met heerlijke appelcake,
gebakken door Mary Zomer. Gelukkig waren

de weergoden ons goed gezind. Voorzien
van vuilniszakken, handschoenen, harken
en veiligheidsvesten werden we door de
voorzitter in 4 groepen verdeeld en ging
iedereen op weg om de Purmerenderweg
vanaf de Beemsterbrug tot aan het viaduct te
ontdoen van vuilnis, waaronder blikjes, pakjes,
plastic en andere rommel. De ‘oogst’ was zo’n
vijf vuilniszakken vol. Na afloop was er als
afsluiting een drankje en hapje. Het was weer
een geslaagde gezellige burendag, met als
resultaat een schone Purmerenderweg.
CEES VISSER

Buurtgezinnen zoekt
steungezin voor meisje
uit de Beemster
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste
gezinnen een gezin in de buurt dat een
handje kan helpen. Een steungezin
vangt de kinderen op regelmatige
basis op, bijvoorbeeld 1 keer per week
een dag(deel). Zo kunnen de eigen
ouders weer even op adem komen
terwijl de kinderen een leuke tijd
hebben bij het steungezin.
Op dit moment zijn wij voor een meisje van
11 jaar op zoek naar een steungezin uit de
Beemster. Het meisje is een lief knuffelkontje
met humor, erg zorgzaam en wat verlegen.
Door haar onzekerheid vindt ze het soms
lastig om vriendinnen te maken en kijkt ze
liever eerst de kat uit de boom. Voelt ze zich
eenmaal vertrouwd, dan kwebbelt ze er
gezellig op los. Ze is gek op technisch lego,
pokémon-kaartjes, tekenen, vriendelijke
computerspelletjes, kikkers en andere dieren.
Zij woont met haar moeder en autistische zus
vrij geïsoleerd in de Beemster. Voor de warme,
liefde-volle moeder valt de zorg in haar eentje

soms zwaar. Een moment voor haarzelf én
contactmomenten met anderen zouden
haar zeker helpen. Tegelijkertijd gunt ze haar
dochter een warm gezin met een vaderfiguur
waar ze gewoon even kind kan zijn.
Wij zoeken een warm steungezin in
Beemster of omgeving dat:
	Dit meisje 1 keer per week of om de week
wil opvangen
Bij voorkeur in de Beemster woont
	Een meisje rond dezelfde leeftijd heeft om
mee te spelen
Hebben jullie interesse om steungezin te
worden? Meld je dan aan als steungezin op
www.buurtgezinnen.nl.
Coördinator Irene Langerijs neemt
dan zo snel mogelijk contact op.
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De Ouderenpartij AOV
Purmerend-Beemster
stelt zich voor
De Ouderenpartij AOV PurmerendBeemster behartigt zoals gezegd de
belangen van alle inwoners van Purmerend
en Beemster, waarbij wij in het bijzonder
aandacht hebben voor onze inwoners van
50 jaar en ouder. De belangrijkste aandacht
van onze politici gaat hierbij uit naar de
mogelijkheden voor iedereen om een
passende woning te vinden (bijvoorbeeld
een ‘knarrenhof’ voor ouderen, de (ouderen)
zorg en de sociale omstandigheden van
onze inwoners. Wij denken ook aan de
generaties die na ons komen, onze kinderen
en kleinkinderen. Daarom vinden wij het
belangrijk dat onze gemeente, dus ook de
nieuwe gemeente, financieel gezond is. Dat
is nodig om alle voorzieningen die in een
snelgroeiende stad nodig zijn te kunnen
betalen. Maar niet alleen het geld, ook het
milieu vinden wij belangrijk. Want alleen in
een gezonde stad met voldoende ruimte om
te recreëren en voldoende gezonde lucht
kunnen mensen goed leven.
Onze speciale aandacht gaat uit naar
mensen die al wat ouder zijn, zeg vanaf

een jaar of 55. Maar dat betekent niet dat
wij geen oog hebben voor de belangen van
jongeren. Natuurlijk wel. Jongeren zijn de
toekomst. Wij willen dat zij zich welkom
voelen in onze stad en daar goed naar
school kunnen, zich ontspannen met sport
en vertier. En kunnen wonen en werken.
Nu wij straks één gemeente zijn hebben
wij een grote verantwoordelijkheid voor
het buitengebied, de prachtige polder,
het mooie werelderfgoed De Beemster.
Gelukkig hebben wij op dit moment al
mensen met agrarische wortels. Wij
begrijpen heel goed wat nodig is voor
een gezond klimaat in de polder en hoe
belangrijk het is dat er een goede balans
is tussen wonen, openhouden van het
landschap van het werelderfgoed en de
agrarische bedrijvigheid. Wij gunnen
onze boeren en tuinders een mooie
bedrijfsvoering en zetten ons daarvoor
in. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat de
cultuur die de laatste jaren in uw gemeente
Beemster teloor is gegaan weer bloeit als

Er zijn weer voorstellingen in Onder de Linden.
Met een aangepaste stoelopstelling kunnen we Corona-proof spelen.
Lees alle informatie en bestel uw kaartjes via www.onderdelindenbeemster.nl

ZATERDAG 31 OKTOBER

BANG MANNETJE

Kindervoorstelling, 4+,
14.30 UUR, E 8,Dit is een voorstelling van De Kleine Verbeelding in
Onder de Linden,

ZONDAG 1 NOVEMBER

KEYPER DUO

Koffieconcert
Charlotte Gulikers, cello
Ezequiel Lino Mendoza Maldonado, contrabas
Het duo gaat stukken spelen van:
J. B. Barrière, D. Dragonetti,
L. Boccherini, G. Rossini
11.00 UUR, E 9,-

Meer info, reserveren,kaartjes kopen of vriend worden:

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL

Middenweg 150 (Marktplein), Middenbeemster

Medewerkers van
De Kosterij

Het unieke Beemster landschap
is wereldberoemd. Het zijn de agrariërs die dit mooie uitzicht beheren en
onderhouden. Maar hoe doen zij dat en wat komt daar allemaal bij kijken?
Binnendijks heeft ons gevraagd om hier wat meer over te vertellen.

nooit tevoren. Wij dragen de verenigingen
een warm hart toe. Want cultuur is de
smeerolie van de samenleving! Wij gaan
hierover graag met u in gesprek.
Vertegenwoordigers van onze partij
zijn de afgelopen periode aanwezig
geweest bij alle vergaderingen over de
visieontwikkeling voor de vier Beemster
kernen. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte
van wat bij u leeft. Hiermee houden wij
zeker rekening in onze kijk op de nieuwe
gemeente.
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar
aanleiding van dit artikel nog vragen
heeft of misschien wel lid wilt worden van
onze partij om zo zelf direct uw invloed te
kunnen uitoefenen in de politiek van de
nieuwe gemeente. Wij nodigen u van harte
uit met ons contact op te nemen. Dat kan
via telefoonnummer 06-538 67 221; u
belt dan met onze fractievoorzitter Theo
Neep. Ook kunt u een e-mail sturen aan
ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com.
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31 OKTOBER-1 NOVEMBER
EEN WEEKEND VOOR ALLE LEEFTIJDEN
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In gesprek met…

In november 2021 houden de gemeenten Purmerend en Beemster verkiezingen voor de gemeenteraad
van de nieuwe gemeente Purmerend. Die gemeente ontstaat met ingang van 1 januari 2020.
De Ouderenpartij AOV PurmerendBeemster heet u daarom alvast van harte
welkom in onze nieuwe gemeente. Wij
maken van deze gelegenheid graag
gebruik om ons aan u voor te stellen.
Onze partij is opgericht in 2007 als het
Algemeen Ouderenverbond (AOV).
Later hebben wij onze naam gewijzigd in
Ouderenpartij AOV Purmerend. Natuurlijk
hebben wij, nu de fusie een bijna voldongen
feit is, de naam van uw huidige gemeente
toegevoegd. Wij zijn tenslotte een lokale
partij zonder banden met de landelijke
politiek. Dat maakt ons onafhankelijk. Wij
behartigen de belangen van onze inwoners
met alleen voor ogen wat het beste voor u
als bewoner van onze stad is.
Op dit moment heeft onze partij drie
raadszetels en nemen wij met één wethouder
deel aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Purmerend.
Wij zijn blij dat wij naast de raadsleden en de
wethouder een aantal enthousiaste leden
hebben die zich 100% inzetten voor de
belangen van onze kiezers.

16 oktober 2020

Medio september hebben collectanten van de Nierstichting
	gecollecteerd in Zuidoostbeemster. Hoewel het aantal collectanten dit jaar door corona veel
minder was dan vorig jaar, is er toch een mooi bedrag opgehaald van € 614,78. Namens de
Nierstichting dank voor de collectanten en dank voor de gevers. Hopelijk wordt het volgend
jaar weer een ‘normaal’ jaar. Irma van Moergestel/Coördinator Zuidoostbeemster
	De verkoop van het boek De Mummie van Purmerend van Alex Vallentgoed is met enige vertraging
gestart. Het boek gaat over de bewoners van de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat in Purmerend. Kopen/bestellen: prijs € 15,00. Mail: a.vallentgoed@chello.nl of boekhandel Het Leesteken,
boekhandel Stumpel, Bruna, Primera en in de Museumwinkel in de Peperstraat.

ZORG VOOR VOLDOENDE
WEERSTAND IN DEZE TIJD!
Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25

Nieuwe contacten leggen in tijden
van corona is een enorme uitdaging,
ook als burgemeester. Daarom geef
ik bijzondere Beemsterlingen, óf
mensen betrokken bij de Beemsterse
gemeenschap, graag een platform
door deze column voort te zetten.
Maar dan wel het liefst op locatie!
Ik hoorde al maanden mooie verhalen over
De Kosterij. Een bezoekje brengen stond al
lang op de planning, maar helaas gooide
het coronavirus roet in het eten. Ik was
dan ook verheugd te horen dat De Kosterij
eind september de deuren weer opende.
Maar wie dit nieuws nóg mooier vonden,
waren de medewerkers van De Kosterij.
Voor wie niet bekend is met het concept: De
Kosterij is een van de vele werkplaatsen van
Breidablick. Mensen met een verstandelijke
beperking krijgen hier de kans om te werken
in bijvoorbeeld de bediening, schoonmaak of
in de knutselplaats op de eerste verdieping.
Ook worden hier allerlei producten verkocht
die met liefde gemaakt zijn door de bewoners
van Breidablick. Begin oktober was het tijd
voor een kopje thee en een proeverij. Ik had
het genoegen om kennis te maken met MarieLouise, Jhon, Arjen, Daan en Tjalling.
Samen werken bij De Kosterij
In een knusse rij van vier nemen MarieLouise, Jhon, Arjen en Daan plaats. Dit kan
omdat zij in hetzelfde huis wonen en dus uit
één huishouden bestaan. Tjalling houdt de
wacht achter de balie, want tja, het werk blijft
natuurlijk gewoon doorgaan! Ik vraag mijn
nieuwe vrienden of ze zich willen voorstellen,
beginnende met Marie-Louise. “Hoi, ik
ben Marie-Louise. Ik ben 40 jaar en ik maak
schoon bij De Kosterij. Dankzij mij ziet de vloer
er glimmend uit. Voor jou heb ik hem zelfs
extra schoon gemaakt! Ik woon in het Janusz
Korczakhuis, net als de rest. Mijn hobby’s zijn
paardrijden en sporten. Ook ben ik trotse
tante van een nichtje van 1 jaar. Zij heet
Fiene.” Daarna is Jhon aan de beurt. “Ik ben
Jhon, 33 jaar, en ik werk op dit moment ook in
De Kosterij. Mijn hobby’s zijn paardrijden en
ik doe aan judo. Normaal gesproken werk ik
in de grote keuken bij Breidablick, dat vind ik
heel leuk om te doen. Voorbereiden, groente
snijden en helpen met schoonmaken. Helaas
kan dat nu niet vanwege het coronavirus.”

Jhon werkt tijdelijk op dezelfde locatie als
zijn huisgenoten bij De Kosterij, omdat
huishoudens niet gemengd kunnen worden.
Hierdoor hebben ze hun vrienden en collega’s
van De Kosterij, Patrick en Dennis, al een tijd
niet kunnen zien. Ze beamen alle vier dat ze
hen enorm missen.
Op date met zangeres Maan
Daarna geven we het woord aan Arjen.
“Hallo, mijn naam is Arjen. Kijk, het staat ook
op m’n sweater! Ik ben 51 jaar en ik ben de
tuinman. Ik werk normaal gesproken in de
kas of buiten, maar nu help ik in De Kosterij. Ik
controleer of het fruit goed is, want we willen
natuurlijk alleen écht goede spullen verkopen.
In mijn vrije tijd speel ik graag hockey. Ik zit
ook in een elftal in Hoorn, gelukkig mogen
we weer trainen!” Ook Daan stelt zich voor
en weet een wel héél bijzonder verhaal te
vertellen. “Ik ben Daan, 39 jaar en ik heb vorig
jaar een heel leuk jaar gehad. David, de bakker
bij Breidablick, heeft een taart met hartjes
gemaakt. Daarna heeft Arjen geholpen met
het opnemen van een filmpje. Hierin vroeg
ik of zangeres Maan mijn Valentijn wilde
zijn. Dit heeft ze gezien en toen kwam ze op
Valentijnsdag hier in De Kosterij met mij een
taartje eten. Het was ook op televisie bij Twan
Huys. Later mocht ik zelfs met Maan optreden
in de Kuip! Verder ben ik fan van Marco
Borsato en Vrienden van Amstel Live. Als ik 40
jaar word, wil ik ze allemaal uitnodigen. Als
het weer kan.” Tot slot vertelt Tjalling tussen
het werk door nog even over zichzelf. “Hoi,
ik ben Tjalling, ook 39 jaar. Ik werk ook in
De Kosterij, meestal in de bediening. Dit doe
ik vijf dagen per week. Daarnaast is muziek
mijn grote hobby – ik speel gitaar, percussie,
blokfluit en keyboard.”
Kortom, een vrolijke bende die met enorm
veel inzet zorgt voor heerlijke producten,
schone vloeren én gezelligheid in De Kosterij.
De beschilderde theedoos met heerlijke thee
die ik op het eind meekreeg, onderstreept
dat nog eens. Wie zelf een kijkje wil nemen,
kan op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot
16.00 uur terecht bij de Middenweg 176 in
Middenbeemster.
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP

Droge voeten
Als het veel regent beseffen we weer
hoe belangrijk een goede afwatering
is. Dit geldt voor de riolering in de
straat, maar ook voor de afwatering in
het land. Als er op het land langere tijd
plassen blijven staan, gaan niet alleen
de gewassen dood maar gaat ook het
bodemleven achteruit.
Het gevolg is dat zelfs een jaar later op die
plek de gewassen minder goed groeien. Af en
toe een gewone regenbui is geen probleem.
Het regenwater zakt dan in de grond naar
het grondwater en naar de sloot. Maar als
het dagenlang blijft regenen of als er in één
keer heel veel regen valt, kan de grond dit niet
goed opnemen en blijven er plassen op het
land staan. Om de afwatering te verbeteren
kunnen er greppels worden aangelegd, maar
daardoor is het land moeilijker te bewerken.
In de Beemsterklei is ook een andere manier
van drainage mogelijk: moldrainage. Dit wordt
in Engeland al honderden jaren toegepast.
In het begin van de twintigste eeuw maakte
smid Dekker uit Westbeemster als eerste een
molploeg die geschikt was voor Nederlandse
omstandigheden. Bij de Dekker molploeg
gaat het molmes via een parallellogram recht
omhoog met behulp van staalkabels aan de
hefinrichting van de trekker. De molploeg trekt
met een lang ‘molmes’ en een kogel een soort
mollengang door de grond. Het regenwater
kan dan via deze natuurlijke gang naar de
sloot stromen. Deze gangen liggen op 60 a 70
cm diepte en hebben een diameter van ca 6
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cm. Doordat klei gemakkelijk zijn vorm houdt,
storten deze gangen niet snel in. Een moldrain
gaat drie tot zeven jaar mee. De kundigheid van
de trekkerchauffeur bepaalt hoe lang ze blijven
werken, ze moeten bijvoorbeeld goed aflopen
naar de sloot en er mogen geen oude gangen
worden gekruist. De moderne variant van de
molploeg is sleufloze drainage. Daarmee wordt
met een groot molmes een kunststof buis met
pluizig omhulsel in de grond gelegd. De wanden
van deze buis hebben vele kleine gaatjes
waardoor het water naar binnen loopt en
daarna gemakkelijk doorstroomt naar de sloot.
De sloten moeten zelf ook een goede afwatering
hebben want zij brengen het water naar de
sluizen die het vervolgens de polder uit pompen.
Daarom worden minimaal een keer per jaar
de sloten vrij gemaakt van riet en biezen. Het
Hoogheemraadschap organiseert daarvoor de
najaarsschouw. Schouwmeesters controleren
dan vanaf de derde maandag in oktober of de
sloten het water goed af kunnen voeren. Bij
een goede afwatering komt veel kijken en is
het nodig dat alle partijen samenwerken. In
een polder is een goede afwatering nu eenmaal
onmisbaar, dat staat als een paal boven water.

	Oranje Fonds zoekt kanshebbers Appeltjes van Oranje 2021 in Beemster. Thema ‘mentale
kracht’. Projecten die er voor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben,
zich weer goed voelen. Projecten aanmelden kan t/m 1 november. www.oranjefonds.nl/
appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin
Maxima. www.binnendijks.nu.
	Zondag 25 oktober om 15.30 uur (zaal open 15.00 uur) in de kerk van Beets: Karin Bloemen met
de Old School Band. Funk, jazz en soul. www.oldschoolband.nl. www.karinbloemen.nl. Toegang
€20,00 , kaarten uitsluitend via reservering op de website of via de mail: info@kerkbeets.nl.
	De verkoop van het boek De Mummie van Purmerend van Alex Vallentgoed is met enige
vertraging gestart. Het boek gaat over de bewoners van de Oude Begraafplaats aan de
Nieuwstraat in Purmerend. Kopen/bestellen: prijs € 15,00. Mail: a.vallentgoed@chello.nl
of boekhandel Het Leesteken, boekhandel Stumpel, Bruna, Primera en in de Museumwinkel
in de Peperstraat.
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ALGEMEEN

OFFICIEEL
DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.
DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!
Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van
het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.
Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst Locatie + postcode
Project/activiteiten
23 september 2020 Ninaberstraat 1, 1461BE Het vergroten van de
garage d.m.v. een
aangebouwde carport.
24 september 2020 Ninaberstraat 4, 1641BE Het plaatsen van een
dakkapel op het voor- en
achterdakvlak van de
woning.
1 oktober 2020
Vlijthoeve 8, 1462PM
Het realiseren van een
opbouw op de garage met
een overstek aan de
voorzijde.
4 oktober 2020
Zuiderweg 7, 1464GA
Het oprichten van een
schuur.
2 oktober 2020
Pieter Kramerstraat 49b, Het plaatsen van een
1461AE
dakopbouw op de
bestaande berging.
5 oktober 2020
Vlinderslag 54, 1461HB De garagedeur vervangen
door een kozijn met deur.
5 oktober 2020
Purmerenderweg 114b, Realiseren van een
1461DK
tuinkamer.
6 oktober 2020
Rijperweg grasveld t/o
Kappen van 2
nr. 83 t/m 99
houtopstanden.
6 oktober 2020
Prins Mauritsstraat 3,
Het wijzigen van het
1462JJ
gebruik t.b.v. het
realiseren van een
parkeerterrein.
7 oktober 2020
Gerrit Köhnestraat 15,
Het realiseren van een
1461AR
aanbouw aan de
achterzijde van de woning.
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier)
staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT
Datum ontvangst
7 oktober 2020

Locatie + postcode
Westdijk 48, 1464PC

Project/activiteiten
Het verlengen van de
bestaande ligboxenstal, de
gehele stal voorzien van
een emissiearme vloer en
het wijzigen van de
inrichting (milieu).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens
zijn de hierboven vermelde vergunning(en) te verlenen.

Met ingang van 12 oktober 2020 ligt het ontwerp van de omgevingsvergunning
met andere relevante stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende
deze termijn kunnen zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar worden
gemaakt bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,
Postbus 15, 1440 AA te Purmerend.
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen via
vergunning@purmerend.nl digitaal worden opgevraagd o.v.v. het project en
de locatie.

WORD ABONNEE VAN
ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!
Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel
op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.
Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting
van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,
raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.
Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw
digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.

TERINZAGELEGGING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“RIJPERWEG 129 IN MIDDENBEEMSTER”
EN ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
(GECOÖRDINEERDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp
van het bestemmingsplan “Rijperweg 129 in Middenbeemster“ ter inzage ligt.
Tevens ligt het ontwerpbesluit tot afgifte van een omgevingsvergunning voor de
realisatie van een bedrijfsgebouw met opslag en permanente huisvesting voor
arbeidsmigranten ter inzage.
Dit is in overeenstemming met artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.
ZAKELIJKE INHOUD
Voor een perceel aan de Rijperweg 129 te Middenbeemster is een bouwplan
ontwikkeld voor de realisatie van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten
en voor de realisatie van extra opslagruimte. Ook is verzocht om het bouwvlak
op het perceel te vergroten tot 2 hectare. Deze ontwikkeling past niet in het ter
plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Aan deze
ontwikkeling kan alleen medewerking worden verleend door het treffen van een
planologische maatregel. Om deze reden is het ontwerp-bestemmingsplan
“Rijperweg 129 in Middenbeemster”
(ID-code: NL.IMRO.0370.2020BPRijperweg129-ON01) opgesteld. Dit beoogt
na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemde ontwikkeling.
Ten behoeve van de ontwikkeling is op 15 juni 2020 een aanvraag om
omgevingsvergunning (voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik) op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend.
De gemeenteraad van Beemster heeft op 22 maart 2016 besloten om op
grond van artikel 3.30 lid 1 Wro een “categorie van gevallen” aan te wijzen,
waarvoor de toepassing van de coördinatieregeling gewenst is. Burgemeester
en wethouders staan positief tegenover de ontwikkeling en hebben besloten op
basis van dit raadsbesluit de voorbereidingen ten behoeve van vaststelling van
het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning te
coördineren. Dit betekent dat voor deze ontwerpbesluiten de procedure
ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd.
TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen tezamen ter inzage met
ingang van 19 oktober t/m 30 november 2020.
WILT U DE STUKKEN INZIEN?
Vanwege het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken
te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis
van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor
contact opnemen met team Vergunningen Beleid en Advies per e-mail
(vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres) of telefonisch
via (0299) 452452. De stukken worden u dan toegezonden.
Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast te raadplegen via de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
REACTIEMOGELIJKHEID
U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen met
betrekking tot het gecoördineerd voorbereide ontwerpbestemmingsplan en
ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden
aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7,
1462 ZG Middenbeemster. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het
team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de Gemeente Purmerend, via
(0299) 452 452.
De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij
de verdere besluitvorming omtrent het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning. Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts
worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of
mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.

BEZWAAR MAKEN
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift
sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:
uw naam en adres
de datum
waarom u bezwaar heeft
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van
uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.
Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,
2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter
kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij
aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal
(DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

GEEN SPOED, WEL BRANDWEER TER
PLAATSE NODIG? BEL 0900-0904
Heeft u de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of
acuut gevaarlijke situatie? Dan belt u sinds 12 oktober 0900-0904. Het
nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.
Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan over één
ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle
levensbedreigende situaties.
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de
plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale meldkamer van de
brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk waar elke regio een eigen
telefoonnummer had om de brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.
GEEN SPOED
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naartoe
hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid paard dat niet meer zelf uit de sloot
kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder
zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. Het gaat dus
om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor
zulke situaties belt u voortaan 0900-0904. Meer informatie over het landelijke
geen-spoednummer vindt u op brandweer.nl/geenspoed.

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN
MIDDENBEEMSTER
Burgemeester en wethouders van Beemster maken het volgende bekend:
De gemeenteraad van Beemster heeft op 9 september 2020 besloten de
Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster “De ruimte van Middenbeemster
– Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040” gewijzigd vast te stellen. Dit betekent
dat de Dorpsontwikkelingsvisie is gewijzigd ten opzichte van het concept dat
voor inspraak ter visie is gelegd. Wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding
van een aantal door de raad aangenomen amendementen.

TIPS OM MAKKELIJK AFVAL TE SCHEIDEN

DEEN Supermarkten in Middenbeemster heeft een ‘ouderenuurtje’: van 7.00 8.00 uur en van 19.00 uur - 20.00 uur. Dit uur is speciaal voor ouderen en mensen
met een kwetsbare gezondheid om rustig boodschappen te kunnen doen.
Voor iedereen geldt, gaat u boodschappen doen? Houd rekening met elkaar en
met de regels van de supermarkten:
Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel
Kom zoveel mogelijk alleen
Kom niet naar de winkel als u verkouden bent of griepklachten heeft
Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan u nodig heeft
Raak alleen het product aan dat u nodig heeft
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
Gebruik een winkelwagen (indien aanwezig)
Dringend advies om een mondkapje te dragen

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus? Kijk
dan op www.purmerend.nl/coronavirus. Hier plaatsen wij de laatste updates
en maatregelen.
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DE RUIMTE VAN MIDDENBEEMSTER
De vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisie laat zien op welke manieren
Middenbeemster zich naar 2040 wil ontwikkelen. Zo kiest de raad onder
andere voor een nieuwe locatie voor basisschool De Blauwe Morgenster in
nieuwbouwwijk De Keyser ll en de herontwikkeling van de huidige schoollocatie
naar woningen voor diverse doelgroepen. Voor de huidige locaties van de
basisschool en het gemeentehuis mag onderzocht worden of het bouwen tot
een hoogte van 3 lagen met kap mogelijk is.
In de Dorpsontwikkelingsvisie worden de vier kwadranten nadrukkelijker met
elkaar verbonden door de aanleg van een fietscarré. Een ‘rondje dorp’ voor
wandelaars is straks mogelijk door de aanleg van een eenvoudig natuurpad
tegen de buitenkant van het dorp aan. Tenslotte blijft de ijsbaanlocatie ook in
de toekomst beschikbaar voor evenementen, maar kan plaats bieden aan meer
sport- en recreatiemogelijkheden in het dorp.

KADER VOOR TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster geldt vanaf nu als kader
waaraan alle toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst.
Tegelijk kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die
goed bij het dorp en in de visie passen. Het is een belangrijk document dat ook
na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige
ontwikkeling van het dorp is.

U kunt de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vinden op de
projectwebsite www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster) en op de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De code van de Dorpsontwikkelingsvisie is NL.IMRO.0370.SVDOVMB20202040-va01.

OUDERENUURTJE EN REGELS
IN DE SUPERMARKT

VISIE VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG, VITAAL
EN LEVENDIG DORP
De gemeenteraad van Beemster heeft onlangs besloten om in te stemmen met
de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040. De visie geeft
een beeld van de gezamenlijke ambities als basis en inspiratie voor alle
toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Sleutelwoorden zijn het behoud van
open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en
elkaar ontmoeten.
“De visie biedt duidelijke oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken die in
Middenbeemster spelen,” zegt wethouder Zeeman. “Ik ben er trots op dat we
deze keuzes met alle betrokkenen hebben kunnen maken. Hiermee kan
Middenbeemster zich blijven ontwikkelen naar een toekomstbestendig, vitaal
en levendig dorp.”

DORPSONTWIKKELINGSVISIE
In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge
samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Omdat elke
ruimtelijke ontwikkeling binnen het dorp effect heeft op (andere locaties in) het
dorp besloot de gemeenteraad van Beemster een Dorpsontwikkelingsvisie voor
Middenbeemster te maken. Vanaf mei 2019 dachten inwoners, ondernemers
en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp.

De Dorpsontwikkelingsvisie is vastgesteld als structuurvisie conform artikel 2.1
van de Wet ruimtelijke ordening. De visie is een strategisch beleidsdocument.
In de visie wordt een kader gegeven voor de toekomstige ontwikkelingen in het
dorp. De visie brengt belangen, wensen en ambities van het bestuur, inwoners
en belanghebbenden bij elkaar.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de
Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster is geen bezwaar of beroep
mogelijk. Over de conceptvisie zijn inspraakreacties ingediend. De
gemeenteraad heeft deze inspraakreacties beoordeeld en betrokken bij de
besluitvorming over de vaststelling van de visie.

ALGEMEEN

RAAD STELT
DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN
MIDDENBEEMSTER (2020 – 2040) VAST

✔ TIP # 7:: Wist u dat u lege of kapotte batterijen, spaarlampen en tl-buizen
kunt inleveren bij winkels en bouwmarkten waar ze deze artikelen ook
verkopen? Door een leeg doosje of zakje in uw voorraadkast op te hangen,
kunt u ze verzamelen en in 1x wegbrengen. Als u eenmaal weet waar de
inzamelbakken staan en er een paar keer komt, wordt afval scheiden vanzelf
een gewoonte. Dat is belangrijk, want als klein chemisch afval bij het restafval
belandt wordt de lucht vervuild als ze met het restafval worden verbrand.

DE VISIE VAN BEEMSTER
De gemeente maakt voor alle kernen van Beemster een Dorpsontwikkelingsvisie.
Dit doet zij samen met inwoners en belanghebbenden. De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster is op 2 juni 2020 door de gemeenteraad
vastgesteld. Op dit moment wordt ook gestart met de Dorpsontwikkelingsvisie
van Noord- en Westbeemster.
Meer informatie over de Visie van Beemster vindt u op www.visievanbeemster.nl

AANDACHT VOOR ELKAAR
Het coronavirus raakt ons allemaal en volhouden is lastig. Gelukkig bloeien er
mooie, hartverwarmende acties op, waarmee mensen klaarstaan voor elkaar:
een bezoekje aan de deur, een kaartje in de brievenbus of een boodschap halen.
Dinsdag 6 oktober ging de periode van ‘Aandacht voor elkaar’ van start, met
initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar door deze tijd te helpen. Heeft u
een mooi voorbeeld? Inspireer anderen en laat het weten op www.
aandachtvoorelkaar.nl.

MANTELZORGCOMPLIMENT
BEEMSTER AANVRAGEN
Krijgt u al langere tijd mantelzorg van iemand uit uw eigen omgeving? Zet hem
of haar in het zonnetje door een mantelzorgcompliment te geven. Net als
voorgaande jaren verzorgt RSWP (WonenPlus) ook dit jaar weer, namens de
gemeente, de mantelzorgwaardering. Via rswp.eu/mantelzorgcomplimentbeemster-2020/ kan het compliment aangevraagd worden tot uiterlijk 1
november. Vragen? Neem dan contact op met het servicepunt RSWP
Beemster: (0299) 820 397, bereikbaar van maandag t/m woensdag tussen
09.00 en 12.00 uur.

GEMEENTE BEEMSTER ZOEKT JUNIOR
CYBER AGENTS (8-12 JAAR)
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in gemeente
Beemster. Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen
de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.
Wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Dan kunnen we
jouw hulp goed gebruiken! Via HackShield word jij een Cyber Agent die online
gevaar kan herkennen en voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving leren
hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent van Beemster de
gemeente beschermen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld!
HULDIGING
Je kunt uitgeroepen worden tot beste Cyber Agent van Beemster. De beste
Cyber Agents worden woensdag 9 december gehuldigd.
KOM IN ACTIE!
Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent
van Beemster. Je kunt HackShield online spelen op www.joinhackshield.nl of
download de app voor smartphone en tablet.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN
GEMEENTERAAD OP 20 OKTOBER 2020
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie
start om 19.30 uur en de raad om circa 21.00 uur.
De vergaderingen zijn zonder publiek. Dit is om het aantal aanwezigen in de
raadzaal beperkt te houden ter voorkoming van de verspreiding van het
coronavirus. Publiek (en pers) kunnen de vergaderingen alleen volgen via de
gebruikelijke live verbinding (internet). Ga hiervoor naar de website van de
gemeente www.beemster.net en klik op de startpagina bij populair op
vergaderingen raad.
Er kan (altijd) worden ingesproken. Dit kan in de commissievergadering. Er kan
worden ingesproken over de geagendeerde en over niet geagendeerde
onderwerpen. Aanmelden om in te spreken kan tot 10 minuten voor de
vergadering. Het inspreken is in de raadzaal en alleen op dat moment kan de
inspreker in deze ruimte zijn. De vergadering moet verder via de uitzending op
internet worden gevolgd. Voor vragen hierover of voor het aanmelden voor het
spreekrecht, bel of mail de griffie, (0299) 68 2101 of griffier@beemster.net
Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere
de volgende onderwerpen:
Het voorstel tot het ophogen van het subsidieplafond 2020 voor het
onderdeel sport en cultuur.
Dit is een steunpakket in verband met de gevolgen van het coronavirus, van
€ 21.938 voor culturele organisaties en amateurkunstverenigingen in
Beemster.
Het voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2021.
De gemeenteraad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het voorstel wordt
besproken in deze commissievergadering en wordt voor besluitvorming
geagendeerd in de raadsvergadering van (10) november. Die vergadering
staat in het teken van de gemeentebegroting voor het nieuwe jaar.
Het bespreken van de (financiële) ontwikkelingen van de jeugdzorg.
De bespreking is op verzoek van de fractie Beemster Polder Partij met het
doel om een actueel beeld te krijgen van met name de kostenontwikkeling in
de aanloop naar de behandeling van de gemeentebegroting voor het nieuwe
jaar.
Het vaststellen van een zienswijze op het werkplan en de ontwerp begroting
2021 van de Metropoolregio Amsterdam.
In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de
voorstellen waarover de raadscommissie eerder op deze avond een positief
advies geeft.
De agenda’s kunnen wijzigen! Kijk voor de laatste versie en de stukken op
website www.beemster.net.
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De regenboogvlag wappert
Vrijdag 9 oktober heeft wethouder
Jos Dings in bijzijn van Kirsten Visser
de regenboogvlag gehesen bij het
gemeentehuis.

Nieuw
speeltoestel

Stichting Beemster Vertoeving
Doel van de Stichting: Sociale
doopsgezinde waarden en de
gebouwen willen behouden
en inzetten voor de Beemster
Gemeenschap. Waarden verwoord
in vijf woorden: Vreedzaam,
Verantwoordelijkheid, Vertrouwen,
Vrijheid en Verbinding.
Vanuit die waarden worden bijeenkomsten
georganiseerd en zijn bewoner s
welkom in onze zaal. Stichting zit nog
druk in de vergunningsprocedure. De
omgevingsvergunning voor de restauratie
van het rijksmonument is binnen. De
bestemmingsplanwijziging en vergunning voor
herbouw van koetshuis en diaconiewoningen
verwachten ze begin november 2020.

 onderdag 29 oktober: Interactieve
D
bijeenkomst van Burenhulp tot Mantelzorg.
Monique Spliet van de RSWP Beemster
neemt ons mee op het traject van
Burenhulp naar Mantelzorg. Aanvang
19.30 uur, opgeven via de site van de
Stichting Beemster Vertoeving. We houden
ons wel strikt aan ons Covid-19 protocol. Bij
de uitgang zal er een schaal staan waarin
u een bijdrage kunt doen om de kosten
voor deze avond te dekken. Opgave via de
site: www.beemstervertoeving.nl. mail:
penningmeester@beemstervertoeving.nl
met naam/telefoonnummer.
Op 17 november: film.
O p 27 november: Geestdrift. Een
samenwerking tussen Doopsgezinde
kerken in Noord-Holland en Karavaan. De
datum staat vast. Meer informatie volgt.

Programma:
Dinsdag: 20 oktober SORRY WE MISSED
YOU, film uit 2019. De nieuwe film van
tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken
Loach. Zie site. Vanaf 19.30 u. staat de deur
open. Geen koffie/thee, elke bezoeker
ontvangt wel een flesje water. Kosten € 7,50.

Oud Nieuws
Ten Sharp heeft een tijdje oefenruimte gehad in
het fort Spijkerboor. Ze moesten in deze ruimte
zelf elektra aanleggen want er was alleen
een kale ruimte. Ze oefenden er gemiddeld
driemaal per week. Daarom was het fijn dat
de spullen konden blijven staan. Om het geluid
enigszins te dempen hadden ze aan de wanden
kleden opgehangen. De opnames waarmee ze
hun eerste platencontract binnen sleepten, zijn
hier gemaakt.
BRON: CEES DE GROOT;
DOCUMENTALIST VAN DE VRIJWILLIGERS
VAN HET FORT BIJ SPIJKERBOOR.

EEN ROOD VELOURS VALT
OVER ALLE DINGEN.
Daaronder kruipt de avond dichter bij.
Ik hoor - maar waar? – een late vogel zingen.
Het jongvee overnacht nog in de wei.

Alleen een zonnebloem blijkt nog te bloeien.
die draait mee naar het laatste zonnelicht,
glimlachende met een getaand gezicht,
zoals een mens ook naar het licht blijf groeien.
Dan breekt de herfst aan, - al is dat normaal –
en is ook deze zomer een verhaal
Jan Duin

KLUITJE

CAROLIEN

UIT DE NIEUWSBRIEF NR. 2 VAN DE STICHTING BEEMSTER VERTOEVING

sonnet

De zomer sluit zijn bloemgeverfde ogen.
De oogst is binnen. Schemerlicht gaat aan.
Zuidwaarts zijn al veel vogels weggevlogen.
Van bomen valt het blad neer, traan na traan.

De gemeenteraad stond unaniem achter
de motie, die hierover was ingediend. De
wethouder benoemde onder anderen dat
het belangrijk is om dit teken van solidariteit
af te geven, maar dat het een eerste stap
is. Kirsten voegde toe dat ze trots, blij en
dankbaar was over de positieve reacties, die
ze heeft ontvangen na haar inspreken. Zij zal
betrokken worden bij concretere invulling van
beleid. Er zijn al allerlei ideeën. Nu wappert
de vlag bij het gemeentehuis en vanaf de
kerktoren om het gesprek over wie je bent en
wie wil zijn, aan te (kunnen) gaan.

OVERIGE ARTIKELEN STAAN OOK
OP WWW.BINNENDIJKS.NU

16 oktober 2020

Als een geboortekaartje rolde deze
prachtige mededeling, zowel qua
vorm als inhoud, vrijdag 9 oktober
in de brievenbus. Te mooi om niet te
plaatsen.

	
Scooter ontdekkingstocht door de
Beemster. Eenvoudig en Duurzaam.
Samenwerking VISIT Beemster en
Beleef de Beemster. Ga Coronaproof op
ontdekkingstocht door de Beemster op
elektrische scooters. Aan de hand van
roadbook. www.beleefdebeemster.nl.

LEZERS SCHRIJVEN...
BINNENDIJKS GEEFT RUIMTE VOOR REACTIE VAN LEZERS, MAAR DE REDACTIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE INGEZONDEN
STUKKEN. DE REDACTIE HEEFT HET RECHT OM INGEZONDEN STUKKEN TE WEIGEREN. VERMELD ALTIJD UW N.A.W. GEGEVENS. ANONIEME STUKKEN WORDEN
NIET GEPLAATST.

GOEDESCHOOLZOB IN GESPREK MET DE GEMEENTE OVER UITBREIDING
VAN DE SCHOOL OP OF RONDOM DE BLOEIENDE PERELAAR

De gemeente staat onder druk. De wethouder noemt “haalbaarheid” en “betaalbaarheid” als
uitgangspunten voor realisatie van de semi permanente school. Actiecomité GoedeschoolZOB
zet zich in voor een goede school in de Zuidoostbeemster en wat ons betreft kunnen dit nooit
de uitgangspunten zijn. GoedeschoolZOB heeft een zevental voorwaarden geformuleerd
waar een goede school aan moet voldoen en blijft zich daar hard voor maken. Zie onze website
goedeschoolZOB.nl voor een nadere toelichting van onze voorwaarden. In de Binnendijks
van 4 september hebben wij ons als actiecomité geïntroduceerd. Middels dit bericht houden
we u graag op de hoogte van de voortgang. Er hebben zich inmiddels meer dan 160 gezinnen
bij ons aangesloten, waarvoor dank en hopelijk mogen wij er nog veel meer verwelkomen.
Vorige week heeft er voor het eerst een gesprek plaatsgevonden met de wethouder en andere
vertegenwoordigers van de gemeente. Uit het gesprek kwam naar voren dat de gemeente van
mening is dat er voldoende participatie heeft plaatsgevonden. De gemeente beroept zich op een
brief van 22 mei, waarin wordt benoemd dat de Bloeiende Perelaar toch weer aan het onderzoek
wordt toegevoegd. De oproep voor participatie ontbreekt echter in deze brief. Iets wat door de
medewerker communicatie van de gemeente in het gesprek werd bevestigd. Daarnaast zijn er
in juni 300 handtekeningen overhandigt, namens een groep ouders van de Bloeiende Perelaar.
Waarom de gemeente hier pas 2,5 maand later (als het besluit al is genomen en de groep die
de handtekeningen heeft overhandigt zijn functie heeft neergelegd) op terugkomt, is nog niet
duidelijk geworden. We hebben de gemeente laten weten dat er vanuit de bewoners die wij
vertegenwoordigen geen draagvlak is voor uitbreiding op of rondom de Bloeiende Perelaar en
dat het proces tot nu toe niet helder en transparant is verlopen. De gemeente heeft toegezegd
dat ze het doorlopen proces inzichtelijk zullen maken, zodat duidelijk wordt waar de keuzes (ook
inhoudelijk) op zijn gebaseerd. Dan gaat het onder andere om:
	Het aantal bewoners waarmee is gesproken naar aanleiding van de brief van 22 mei en wat
de uitkomsten van deze gesprekken zijn. En wat er besproken is met omwonenden over de
concrete invulling van het semi permanente schoolgebouw.
	De exacte onderbouwing(en) waarom eerdere (oostelijke) opties ongeschikt zijn verklaard en
de keuze alsnog (terwijl die eerder al was afgewezen) op de Bloeiende Perelaar is gevallen.
Ook is het verkeersonderzoek, dat als zwaarwegend is meegenomen in het besluit om alsnog
te kiezen voor de locatie in West, aan de kaak gesteld. Het onderzoek en de rapportage
zijn van een amateuristisch niveau en incompleet. De keuzes/afwegingen en adviezen zijn
discutabel en dat, terwijl het zo’n belangrijk stuk vormt in de besluitvorming tot nu toe. Met
de gemeente is afgesproken dat ze het verkeersonderzoek onder de loep nemen en dat een
van onze leden (met ervaring in verkeer en infrastructuur) hierbij aansluit. Benieuwd naar het
volledige verslag van het gesprek met de gemeente? Dan kun je dit lezen op goedeschoolZOB.
nl bij de nieuwsitems. Wil je ook een goede school in de Zuidoostbeemster?
Meld je dan aan op onze website.

Colofon

Informatierubriek
Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve,
Registermediator en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding,
omgang- en ouderschapsplan. Volgerweg 120A, 1461 CB
Zuidoostbeemster.
M 06 5219 96 98, E thoke@acasea.nl, I www.
acasea.nl

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462
ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@
bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl
Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie
Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
exposities, zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek
tel. 0299-427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:
website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Postbus 179, 1440 AD Purmerend.
Zuidoostbeemster.
Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.
Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
www.onderdelindenbeemster.nl.
Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie
Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten Middenbeemster tel: 0299 690712
en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.
voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat
5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure
praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743
www.dierenartspurmerend.nl.
Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt
leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend. Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59
06.58878588 www.info@droom-kracht.nl
Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen
De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100
overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97
Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL MiddenFysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie,
Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

beemster, tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.
WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45
24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt
u ook in Beemster terecht.

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische
Middenbeemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: diensten en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch)
physicallfysiotherapie@gmail.com
zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met en vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar
deskundige vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: van maandag t/m vrijdag 0299-426364.
06 20464700 www.shmpurmerend.nl
Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in 22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie. de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl
Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins
Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203
Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.

Start verwijderen glasplaten
MFC De Boomgaard
Afgelopen maandag is gestart met het
verwijderen van de glasplaten van de
gevel van het multifunctioneel centrum
De Boomgaard. Uit inspectie blijkt dat
op sommige plekken de constructie waarmee de glasplaten aan de gevel
vastzitten - niet veilig genoeg meer is
om er dicht langs te lopen.
Het verwijderen van de glasplaten duurt
twee tot drie weken. De aannemer begint
aan de zijde van het zuidplein aan de J.J.
Grootlaan, waarna de gevelplaten aan de
slootkant aan de beurt zijn. Een hele specifieke
planning is nu niet te geven, omdat het tempo
afhankelijk is van het wel of niet gemakkelijk
kunnen weghalen van de glasplaten. Het
verwijderen wordt gedaan met een kraan
op een vrachtwagen met een grote zuignap
aan de kraan, die de glasplaat optilt en in een
container deponeert. De andere containers,
die nu voor de ingangen staan en dienen als
overkapping, worden verwijderd met een
andere kraan als de platen daar van de gevel
worden gehaald. Wij zorgen ervoor dat er
altijd een veilige ingang beschikbaar is tot
De Boomgaard. Ook de vluchtwegen blijven
toegankelijk, zoals deze nu zijn georganiseerd.
Zo nu en dan blokkeert de vrachtwagen een
deel van de weg of parkeerplaatsen. Daar
waar de gevel kwetsbaar is na het verwijderen
van de glasplaten, doordat er bijvoorbeeld
gemakkelijk ballen tegenaan kunnen komen,
wordt de gevel tijdelijk afgeschermd. Dit is een

tijdelijke oplossing tot dat we een definitieve
nieuwe gevelbeplating hebben uitgekozen.
Beplating die past bij de stijl van de bouw van
het gebouw, die minder geluidsoverlast geeft
en die wind en waterdicht zijn. Verschillende
buurtbewoners hebben ons gevraagd of zij
mee kunnen meedenken over de nieuwe
gevel. Hier komen we bij u op terug als wij
meer weten over de mogelijkheden. Wat
vragen wij van u Om de werkzaamheden zo
veilig en goed mogelijk te laten verlopen,
hebben wij ook uw hulp nodig. Kinderen
vinden vrachtwagens en kranen geweldig.
Dat hebben wij zaterdag 26 september
gemerkt. Zij staan er graag de hele dag naar
te kijken en het liefst zo dichtbij mogelijk.
Wij willen u vragen om samen met uw
kind(eren) te gaan kijken op goede afstand,
zodat iedereen veilig staat en medewerkers
ongehinderd kunnen werken aan de gevel.
Mochten parkeervakken zijn afgezet met lint,
parkeer dan ergens anders. Vragen Op www.
beemster.net in het nieuwsbericht ‘Gevel
Multifunctioneel centrum Zuidoostbeemster
onveilig’ leest u de laatste stand van zaken.
Wij werken dit bericht steeds bij als er nieuwe
informatie is. Vragen aan de gemeente kunt
u stellen via onderwijs@beemster.net. Wij
houden het schoolbestuur en schooldirectie,
de leiding van het kinderdagverblijf en het
buurthuis op de hoogte.
MEVROUW J. GELMERS
TEAMMANAGER VASTGOED

Stem op

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,
HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.
WEBSITE www.binnendijks.nu
AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:
	Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.
ADVERTENTIES
Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81
e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.
(EIND)REDACTIE
Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu
SECRETARIAAT
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu
VERSPREIDING
Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.
BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.
BANKRELATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.
VORMGEVING
IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.
PRODUCTIE
Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.
OPLAGE: 4725 exemplaren
Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)
in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233

Alarmnummer 1-1-2
Kerkdiensten

ZONDAG 18 OKTOBER
DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER
VIA KERKDIENSTGEMIST.NL.
	Wilt u bij de dienst aanwezig zijn dan is
reserveren verplicht via Marie-luise-dow@
quicknet.nl 10.00 uur “ Keyserkerk”
Herfstdienst met het thema: “goed spreken,
niet kwaad’ , met ds. Nico Schroevers en
Femke Leek, solozang
RK JOANNES DE DOPER
	10.00 uur Kerkviering met voorganger
M. Momot

Stem op Buurthuis Zuidoostbeemster
(vermeld als ‘Wijkcentrum
Zuidoostbeemster’)
Voor de leden van de Rabobank: u kan tot 25
OKTOBER stemmen op het Buurthuis. Wij zijn
te vinden onder de W van ‘WIJKCENTRUM
ZUIDOOSTBEEMSTER’. Wij hebben uw stem heel
hard nodig!!!!
DANK U WEL!!!!

OOK EENS ADVERTEREN
MEER INFORMATIE OP
WWW.BINNENDIJKS.NU

ZONDAG 25 OKTOBER
DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER
VIA KERKDIENSTGEMIST.NL.
	Wilt u bij de dienst aanwezig zijn dan is
reserveren verplicht via Marie-luise-dow@
quicknet.nl 10.00 uur “ Keyserkerk” Dienst
met het thema: “Hebben en zijn” met ds.
Nico Schroevers en Femke Leek, solozang
RK JOANNES DE DOPER
	10.00 uur Kerkviering met voorganger
M. Kaaijk
NIKOLAASKERK:
ZATERDAG 17 OKTOBER:
	12.00 uur Jongerenviering; Kapelaan
Mariusz Momot
ZONDAG 18 OKTOBER:
	10.00 uur Eucharistieviering ; Padre Luis
Weel mmv enkele leden van het Pauluskoor
ZATERDAG 24 OKTOBER:
	12.00 uur Eucharistieviering; Pastoor
Marcelo Salão Rocha; mmv het Klein Koor
ZONDAG 25 OKTOBER:
	10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor
Marcelo Salão Rocha; deze viering is
besloten en bestemd voor genodigden,
want Eerste Heilige Communie; 		
(zie zat. 24-10).

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

Wilt u
adverteren?
Kijk op onze website
of mail naar
info@binnendijks.nu

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 45 48 74 39.
Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl

0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

WELKOM
www.fortekinderopvang.nl

Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

www.uitvaartverzorging-devries.nl
laat je groeien

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o

Voor al uw elektrawerk
Advisering en levering van energiezuinige verlichting (led) en zonnepanelen.
Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE
Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945

Neem dan gerust
contact met ons op.

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.
Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

Xxxxxx 2019

Trots op dit
resultaat.

www.uitvaartpurmerend.nl

PAKKET BUDGET
CREMATIE DEKKER

Over laatste wensen spreken;
het is lastig, maar wanneer u
het gesprek toch aangaat,
blijven uw nabestaanden met
minder vragen achter in een
tijd waarin zij waarschijnlijk
toch al genoeg aan hun hoofd
hebben.
Kunnen wij u helpen bij het
verzorgen van een uitvaart
of wilt u de mogelijkheden
eens bespreken tijdens een
kosteloze voorbespreking?

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen

€ 1945,PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

26-02-20 14:17

€ 3445,V
_VZ.indd Aangepast

dijks_BoekBiB_Omsl_Rug16mm

90779_StBinnen

PAKKET CREMATORIUM
PURMEREND

€ 4975,-

Dit is nou vakmanschap. Nieuwsgierig?
Ga naar www.rijser.nl
Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

ALLE GEMAAKTE BINNENDIJKS ZIJN TERUG TE VINDEN op www.binnendijks.nu

