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Bijna alle leegstaande panden
Galgeriet gesloopt

Concept DO

Impressies:
Team V Architectuur

Op 8 november 2021 heeft burgemeester Marian van der Weele de formele aanzet gegeven voor het slopen van alle panden
op het Galgeriet. Hiervoor klom zij in een machine en hapte daarmee een stuk uit de muur van het pand van de voormalige
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gemeentewerf. Inmiddels zijn bijna alle leegstaande panden gesloopt. In een eerder stadium is een aantal bomen aan de kant
van het Hemmeland al gekapt. Op de foto’s kunt u de verrichtingen en vorderingen zien.
Team V Architectuur
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Groen licht van de
gemeenteraad

als in de gevel zorgt voor

De Gemeente Waterland is voornemens om een ontwikkelovereenkomst te sluiten met
GALGERIET BV (BPD Ontwikkeling en Hoorne Vastgoed) voor het project.
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www.waterland.nl/galgeriet
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