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Verslag architectenpresentatie in de Bierderij

Op 19 juli jl. gaf een zestal, door de marktpartijen BPD en Hoorne Vastgoed uitgenodigde,
architecten een presentatie over de mogelijkheden binnen projectgebied Galgeriet. De zes
architectenbureaus waren Mulleners en Mulleners, Heren5, HofmanDujardin, Bloc7, LEVS en M3H.
De gemeentelijk projectleider, Leo van Heijst,
gaf als voorzitter de aftrap van de bijeenkomst.
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www.waterland.nl/galgeriet

Ketenpartners overleg

Maandag 1 oktober werden de handtekeningen
onder de akte gezet. Namens de gemeente
deed burgemeester Kroon dit. De burgemeester
heeft de familie Slot namens de gemeente veel
succes toegewenst bij de uitvoering van hun
toekomstplannen.
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partners, waaronder de Omgevingsdienst

manier betrokken, aan de voorkant
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een bestemmingsplan met verbrede
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Sloop panden Hoorne Vastgoed
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IMPRESSIE

Familie Slot en gemeente Waterland zijn rond

Op 1 oktober 2018 zaten de familie Slot en de gemeente Waterland samen bij notaris Abma Schreurs in Volendam. De akte werd
gepasseerd, waardoor de gemeente eigenaar werd van het Galgeriet 18 tot 20. Een emotioneel moment voor de familie Slot.

“We zitten hier al zo lang dat de buren

de situatie nu veranderd. “Als je wordt

Het familiebedrijf is verweven met het

vrienden zijn geworden. We werken

uitgekocht door de gemeente moet je

gezinsleven en andersom. Het is geen

samen met de bedrijven die er zitten en

wel kunnen verplaatsen. Er moet een

eenvoudige beslissing om te verhuizen,

het komende afscheid doet ook wel iets.”

kavel zijn waar je heen kan en het moet

het is een heel avontuur. De familie

Ongeveer 10 jaar geleden, toen er ook

financieel uitkomen.”

Slot is ervan overtuigd dat het hun gaat

sprake was van een ontwikkelplan voor

In goed overleg heeft de gemeente een

lukken. “Uiteindelijk doe je het voor de

het Galgeriet, is er veel weerstand

bod kunnen doen, op basis waarvan

volgende generatie”, zegt Slot.

ontstaan bij de eigenaren omdat hun

de familie Slot in staat wordt gesteld

belang niet werd gezien. Gelukkig is

om hun bedrijf elders voort te zetten.

Naar verwachting worden in oktober/
november ijzeren buispalen in de
grond geslagen voor de fundering.
De brug bestaat grotendeels uit
prefab-onderdelen. Dit houdt in dat
de onderdelen in de fabriek worden
gemaakt. Zodra de onderdelen klaar zijn,
vindt de montage op locatie plaats.

Presentatie
TEO

Bemanning havenkantoor
Jachthaven Hemmeland

Herbenoeming
burgemeester

Het sloopwerk van de opstallen van Hoorne Vastgoed is zo goed als gereed.

Het projectteam heeft een externe partij

Onlangs is burgemeester Kroon

Vanwege de zomerperiode en om geluidsoverlast voor de gasten van de

opdracht gegeven een presentatie over

t/m donderdag bemand door medewerkers van Jachthaven Waterland.

herbenoemd als burgemeester voor de

jachthavens te beperken, wordt nu pas de laatste hand aan de sloop van Galgeriet

de mogelijkheden van Thermische Energie

Vooruitlopend op de toekomstige situatie hebben beide jachthavens hierover

gemeente Waterland. De stuurgroep

25 gelegd. Tevens wordt de rij coniferen langs het water gekapt. Hiervoor is geen

uit Oppervlaktewater (TEO) te maken. Die

onderlinge afspraken gemaakt. Tevens zijn de ligplaatshouders van beide havens

en het projectteam van het project

kapvergunning nodig. Bovendien zijn sommige coniferen slecht geworteld en

is nu klaar en wordt eerst aan het college

hierover geïnformeerd. De verwachting is dat er op niet al te lange termijn een

Galgeriet zijn hier blij mee en feliciteren

leveren daardoor gevaar op voor de omgeving. Zodra deze werkzaamheden zijn

gepresenteerd. Daarna zal de presentatie

overeenkomst ligt voor de overname van Jachthaven Hemmeland door Jachthaven

de burgemeester hiermee van harte.

afgerond, wordt er gras ingezaaid en een hekwerk geplaatst. Voorlopig wordt

gedeeld worden met marktpartners en

Waterland. Daarvoor is een paraplu-overeenkomst opgesteld, die in conceptfase

er nog geen parkeerterrein aangelegd, omdat er ook nog geen definitief besluit

partners uit de regio. Informatie over dit

gereed is. Op enkele punten is reeds overeenstemming, doch het geheel is nog

ligt over de voorlopige supermarkt. De gemeente gaat in het hele gebied een

thema zal ook in het stadsdebat in het

onderwerp van controle bij de notaris.

opruimactie houden, zodat alle rommel die nu op openbaar terrein staat uit de

najaar aan de orde komen.

Sinds kort wordt het havenkantoor van Jachthaven Hemmeland van maandag

weg wordt geruimd.

