Hulp voor de gemeente en welstandscommissie?
Als je een mooie antieke kast erft die gemaakt is door je over-overgrootvader, dan ben je heel
zuinig op die kast. De kast heeft mooie ornamenten en het is een pronkstuk in je kamer.
Probleem is wel dat niet alle meubels bij die kast passen. Je kunt niet zomaar b.v. een
rietveldstoel er naast zetten. Dat staat niet. Als Noordhollander zouden we dan zeggen: dat
slaat als een tang op een varken! Een rijk versierde kast kan beter gecombineerd worden met
een rustig bankje, de kast komt dan mooier uit.
We hebben hier te maken met vormentaal waarvan de principes in alle kunstvormen zijn terug
te vinden zoals b.v. in de beeldende kunst, het theater of de architectuur.
En nu zijn we er weer.
In de Beemster staan buiten heel veel “antieke kasten”. Prachtige stolpboerderijen,
karakteristieke tuinderswoningen en dorpen met historische bebouwing. Dit alles vinden we
niet alleen mooi maar het heeft voor ons ook een sterke gevoelswaarde. Onze voorouders
hebben deze huizen, boerderijen gebouwd. Onze families hebben er generaties lang in en aan
gewerkt en we zijn er trots op dat deze gebouwen er nog steeds staan. Ze zijn onderdeel van
onze cultuur en geschiedenis.
Maar de tijd gaat door. Er moet zo nodig ontwikkeld worden en er verrijzen nieuwe
gebouwen. Bouwsels met grove hoekige vormen die bedreigend pieken naar de historische,
lieflijke vormen. Hoe is dit mogelijk? Is er dan geen gemeente en een welstandscommissie die
vakkundig deze nieuwe ontwerpen beoordelen en ook kijken of dit gebouw wel past in de
Beemster of niet beter verwezen kan worden naar Lelystad of Almere?
Als burgers staan we perplex. Hoe kon het gebeuren dat het nieuwe gebouw in het
Beatrixpark is goedgekeurd door de gemeente? En zo pal naast het oude beschermde
dorpscentrum? Er is maar één conclusie mogelijk: het systeem van de overheid werkt niet!
We zullen als burgers de gemeente een handje moeten helpen want als dit zo door gaat dan
wordt ons erfgoed nog meer aangetast en staat de Beemster over een paar jaar vol met
gebouwen waar we met afschuw naar kijken.
Dat is niet zo leuk thuiskomen na je werk!
Dus bewoners van de Beemster, kom in beweging. Bent u een kritische onafhankelijke
burger? Pak de telefoon en geef u op voor de “Klankbordgroep”. Met deze groep willen we
gaan onderzoeken welke bouwstijlen er wel in de Beemster passen. Met deze groep gaan we
alle nieuwe bouwplannen eens kritisch bekijken en vooral beoordelen of ze passend zijn in de
omgeving.
Onafhankelijke mensen die kunnen vergaderen, jong en oud en met verschillende politieke
achtergronden, zijn van harte welkom in deze nieuwe groep. Als we een aantal mensen bij
elkaar hebben gaan we samen bekijken hoe we met de gemeente kunnen samenwerken.
Want… de gemeente heeft echt hulp nodig!
Belangstellenden kunnen bellen naar 423480.
STICHTING BEWONERS NETWERK BEEMSTER.
Renny Ernsting Nijdam (voorzitter).
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