Interesse om te komen wonen
op het Galgeriet?
Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief op www.nieuwbouw-monnickendam.nl wordt op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws met betrekking tot de ontwikkeling en (start van de) verkoop
van de woningen op het Galgeriet. Voor de verkoop van de woningen zullen de ontwikkelaars de
komende tijd gesprekken voeren met makelaars. In onze volgende nieuwsbrief zullen we hopelijk
al meer informatie kunnen geven over de verkoopprocedure en betrokken makelaars.
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Slot heeft opgeleverd

De firma Slot is definitief verhuisd naar Hoorn. Het nieuwe pand daar is af en de oplevering van de
panden op het Galgeriet heeft plaatsgevonden. Volgens planning zullen deze panden na de zomer
worden afgebroken. We kijken terug op een constructieve manier van samenwerken met de firma
Slot zodat, op een voor beide partijen acceptabele manier, de verplaatsing voor elkaar kwam. We
wensen de firma Slot vanuit het projectteam een behouden vaart en veel succes voor de toekomst.
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Eerste schets nieuwe bedrijfspand Z. van der Lingen

De broers Cees en Klaas van der Lingen en de gemeente Waterland hebben hun handtekeningen
gezet onder het koopcontract waarmee de percelen en panden gelegen aan het Galgeriet 35, 40
en 41 te Monnickendam overgaan in handen van de gemeente. Zoals bekend voert de gemeente
gesprekken met bedrijven op het Galgeriet om de voor het project Galgeriet benodigde gronden
en opstallen te kunnen verwerven. Naar aanleiding van het aanbod van de deskundige namens
Z. van der Lingen en het, in opdracht van de gemeente opgestelde, taxatierapport zijn de
onderhandelingen gestart en is in goed overleg overeenstemming bereikt. De ontwikkeling van het
plan Galgeriet komt hiermee weer een stapje dichterbij.
In de koopovereenkomst is de overdracht van eigendom geregeld. Gelijktijdig spreken de
partijen in de overeenkomst de intentie uit dat Cees en Klaas van der Lingen de optie hebben
terug te keren in het plangebied Galgeriet. In het bestemmingsplan is voorzien in deze functie.
Portefeuillehouder Jelle Kaars is blij met deze overeenkomst. “Het is mooi dat we er in goed overleg
zijn uitgekomen en dat de gebroeders Van der Lingen hiermee een toekomstperspectief hebben.
Nu de koopovereenkomst is ondertekend, kunnen de vervolgstappen worden uitgewerkt. De eerste
schetsen voor een nieuw bedrijfspand elders in het gebied zijn al gereed (zie afbeelding hierboven).
De komende maanden worden deze plannen verder uitgewerkt.”

en een financieel en maatschappelijk
aantrekkelijk rendement.

www.waterland.nl/galgeriet

Structuurplan fase 1 gereed

Begeleid wonen in fase 1

De Bierderij is
weer open

Na sluiting vanwege het coronavirus is

Ontwikkelaars Hoorne Vastgoed en BPD hebben hard gewerkt om het structuurplan voor fase 1 gereed te krijgen.
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onder de vier architecten weer. Deze zullen de bouwtechniek omzetten naar mooie vormgeving van de verschillende woningen.

Projectbureau
in gebruik

Het projectbureau op Galgeriet 4 is door
de coronamaatregelen iets later in gebruik
genomen dan gepland. Nu de maatregelen
iets versoepeld zijn, kunnen medewerkers
van de marktpartijen en gemeente daar
terecht. Ook de architecten zullen daar
regelmatig vergaderen om zaken met
elkaar af te stemmen.
Architecten voor fase 1
Mulleners+Mulleners
Boparai Associates

Mulleners + Mulleners
Christoph Kohl

Christoph Kohl architekten

Boparai
Hofman Dujardin

Hofman Dujardin architecture
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Bestemmingsplan
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Kinderopvang in fase 1

TEO
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