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Nieuwsbrief 05 
Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster 
 
 
In de commissievergadering van 20 oktober 2020 kwam het voorstel voor de tijdelijke 
huisvesting van de scholen en kinderopvang in Zuidoostbeemster aan de orde. Na 
deze vergadering is onduidelijkheid ontstaan over hoe alle direct betrokken partijen, 
gebruikers van het gebouw, aankijken tegen het genomen besluit van 7 juli en het 
voorliggende voorstel. Naar aanleiding hiervan hebben de partijen hieronder hun 
standpunt weergegeven. 
 
OPSPOOR 
“OPSPOOR heeft tot aan het collegebesluit van 7 juli jl. steeds aangegeven voorstander te 
zijn van de locatie Tuinderij-Oost en heeft dat meermaals in diverse raadsvergaderingen 
laten weten. Na het collegebesluit van 7 juli jl.  heeft OPSPOOR aangegeven de keuze 'op of 
rondom het schoolplein' geen goede keuze te vinden. Na een aantal gesprekken is duidelijk 
geworden dat het college niet op haar besluit terugkomt. Er zijn vervolgens (constructieve) 
gesprekken gevoerd om binnen die context de best mogelijke oplossing te vinden. Het 
beoogde besluit van komende dinsdag is wat OPSPOOR betreft dan ook het best mogelijke 
scenario binnen de vastgestelde kaders en mogelijkheden.” 
 
CPOW 
“CPOW is ervan doordrongen dat de locatiekeuze niet ideaal is. Ondanks dat respecteert 
CPOW  het besluit van het College.  We spannen ons in om samen met alle partners tot een 
veilige en goed werkbare situatie te komen op de gekozen locatie.” 
 
Forte Kinderopvang 
“Forte Kinderopvang is voorstander van het realiseren van tijdelijke bouw gezien het feit dat 
op dit moment niet alle ouders en kinderen die dit wensen opvang en onderwijs thuisnabij 
geboden kan worden. Het plaatsen van de tijdelijke huisvesting op het schoolplein heeft 
zeker niet onze voorkeur, maar wij zijn blij dat op deze wijze zo spoedig mogelijk ruimte voor 
opvang en onderwijs beschikbaar komt. Om deze reden scharen wij ons achter het beoogde 
besluit.” 
 
  



Buurthuis 
“Naar aanleiding van Nieuwsbrief 4 en de op 20 Oktober 2020 gehouden raadsvergadering 
zijn er bij De Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster (Het Buurthuis) verschillende reacties 
binnen gekomen betreffende op de in de nieuwsbrief voorgestelde locatie keuze. Wij als 
bestuur van het Buurthuis begrijpen deze reacties, maar willen hierbij ook de kanttekening 
plaatsen dat wij vanuit het Buurthuis ook onze bezwaren hebben tegen het op 7 Juli 2020 
door het College van Burgemeester en Wethouders genomen besluit voor de locatie van de 
tijdelijke school en kinderopvang in Zuidoostbeemster.                                                                                                                       
 
Deze bezwaren hebben wij meerdere keren voorgelegd, zowel bij de Gemeenteraad als 
College, maar door de raad is op 23 Juni 2020 het mandaat gegeven aan het College om de 
keuze voor de locatie te bepalen. En daarbij is deze keuze uitgepakt in een locatie op of 
nabij het huidige gebouw van het MFC De Boomgaard.   
In dit democratische proces moeten wij nu werken met deze keuze en van daaruit is in 
overleg met alle partijen door de projectleider de nu voorliggende definitieve locatiekeuze 
voorgesteld. Ook wij als Buurthuis zijn hier nog steeds niet gelukkig mee, maar het is wel de 
meest afgewogen optie om tot een goede tijdelijke school en kinderopvang in 
Zuidoostbeemster te komen. Want dat is wat wij allen graag zo snel mogelijk willen.                                                                                                           
 
Als bestuur begrijpen wij ook dat dit niet de boodschap is, die alle omwonenden graag willen 
horen maar gegeven het genomen besluit van 7 juli 2020 moeten wij hierin met elkaar wel 
verder. Goed is dan ook dat we in de uitwerking van deze definitieve locatiekeuze met alle 
partijen rond de tafel gaan zitten om tot een goede tijdelijke school en kinderopvang te 
komen.” 
 
Gemeente 
“Welke keuze wij ook gemaakt zouden hebben op 7 juli, aan alle locaties zaten voor- en 
nadelen. De gemeente is blij met de constructieve inbreng van de scholen, kinderopvang en 
buurthuis. We hebben vertrouwen in een positief gezamenlijk vervolgtraject.” 
 
Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je de gemeente mailen via: 
onderwijs@beemster.net. Dit mailadres is van de gemeente Beemster. 
  
Met vriendelijke groet, 
Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang 


