Zuidoostbeemster, 17 april 2009.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beemster.
Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Betreft: bezwaar tegen verlening bouwvergunning voor verbouw woningen aan het
Bloesemplein en het Tobias Coeneplein.

Geacht college,
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de verlening van de bouwvergunning voor de bouw
van 11 woningen aan het Bloesemplein 1-10 in Zuidoostbeemster en tegen de bouw van 5
woningen aan het Tobias Coeneplein 1-5 in Middenbeemster.
Ons bezwaar richt zich hoofdzakelijk op de vorm en het buitenaanzicht van de woningen.
De architectuur die hier toegepast is willen wij omschrijven als crisis-architectuur die zeker
niet thuis hoort in de Beemster.
Toen het ontwerp behandeld werd op de welstandscommissie werd er opgemerkt: “De wijk
waar dit gebouwd wordt is toch al niks, dus het maakt niet, dit kan er ook nog wel bij”. Met
deze opmerkingen zijn deze ontwerpen goedgekeurd. Hierbij waren twee burgers uit de
klankbordgroep aanwezig.
In het ontwerp is er sprake van een hoge voormuur met horizontale lijnen.
De hoge voormuur vraagt volgens ons om problemen wat betreft vochtinslag doordat
regenwater blijft hangen op de richels en in de muur zal slaan.
Verder heeft het dak een lessenaarsvorm wat doet denken aan industriële vormgeving.
Onevenwichtige dakvormen zijn er ook de oorzaak van dat het ouderencentrum Middelwijck
door de burgerbevolking vol afschuw wordt bekeken. Wij vinden het dan ook getuigen van
weinig bestuurlijk inzicht dat deze dakvormen nu ook elders in de Beemster worden
toegelaten.
Voorts tekenen wij bezwaar aan tegen het feit dat pas twee en een halve week later is bekend
gemaakt dat de bouwvergunning is verleend. De vergunning is verleend op 4 maart j.l en in de
Binnendijks van 21-22 maart is dit pas bekendgemaakt. Hierdoor waren wij niet in staat als
klankbordgroep te reageren omdat wij eens per maand vergaderen.
Gisteravond hebben wij de plannen ter vergadering aan de klankbordgroepleden getoond en
alle leden reageerden vol afschuw op de tekeningen. Men herkende deze woningen die
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eveneens te vinden zijn in de wijken Purmer Noord en Weidevenne in Purmerend.
Dat deze woningen gerenoveerd worden vinden wij goed, maar dan wel met een normaal
zadeldak. Met een zadeldak sluiten deze woningen aan bij de vorm van andere huizen in de
buurt. En deze buurt beoordelen wij positief en leefbaar.
Wij verzoeken u de verleende bouwvergunning in te trekken en de bouwers opdracht te geven
het ontwerp aan te passen.
Hoogachtend,
Stichting Bewonersnetwerk Beemster
Klankbordgroep Welstandsbeleid Beemster

R.H. Ernsting Nijdam (voorzitter)
P/a Zuiderweg 62, 1461 GK Zuidoostbeemster, tel. 0299-423480
Dit bezwaar wordt ook ondertekend door:

M. van den Eerenbeemt, lid klankbordgroep,
Rijperweg 75, 1462 MD Middenbeemster.

Bijlage: statuten stichting
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