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Verwerving gronden

Binnen het plangebied Galgeriet verwerft de gemeente gronden om de ontwikkeling van het
gebied mogelijk te maken. De gemeente heeft hiervoor met diverse ondernemers en eigenaren
gesprekken gevoerd. Met sommige eigenaren lopen de gesprekken nog. Recentelijk heeft de
gemeente de grond van Autoschade J. van der Lingen & zonen, Galgeriet 11, aangekocht. De
partijen zijn lang in onderhandeling geweest en in goede samenspraak is overeenstemming
bereikt. De gemeente is blij met deze aankoop, omdat hiermee ook de ondernemers zekerheid
geboden wordt dat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, binnen het plangebied of elders.
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In de jachthaven van Monnickendam, op het voormalige bedrijventerrein Galgeriet, heeft
Bierderij Waterland haar deuren geopend. De biologische brouwerij met proeflokaal is gevestigd
in een voormalige havenloods die is omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid.
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Watersport in Monnickendam
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Projectwethouders
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