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De scheepswerf Hakvoort in Monnickendam heeft een
meerjarenplan opgesteld voor zijn ontwikkeling van de
komende jaren. Dit kan gevolgen hebben voor het uiterlijk van
de haven en binnenstad van Monnickendam.

14 december 2013
Uitslag referendum over scheepswerf Hakvoort in Monnickendam: meerderheid
tegen.  Vandaag zijn vanaf 11.00 uur in Het Weeshuis de stemmen geteld en op
integriteit gechecked.
De uitslag van het referendum is:
Voor :             41,22 %
Tegen :           50,54 %
Geen mening :   8,24 %
Totaal zijn er in de Binnenstad van Monnickendam 850 woonhuizen (bron: Funda, 12
december 2013). Aan het referendum hebben 279
bewoners meegedaan, dat is 33 % van de
woonhuizen.
Handtekingen1-Op 14 december om 13.00 uur zijn
door secretaris Titia Leewis en voorzitter Fred
Holthuis van de Stadsraad Monnickendam de
gegevens van het referendum overhandigd aan de
Griffier van de Gemeenteraad van Waterland, de heer
Erich Dijk.

De plannen worden in de raad op 19 december

2013 besproken.
De Stadsraad Monnickendam hoopt dat de uitkomst
van dit referendum bijdraagt aan een goede
afgewogen besluitvorming door de leden van de gemeenteraad van Waterland.

29 november tot 14 december 2013

Houdt de Stadsraad een referendum over de voorgenomen uitbreiding van de
scheepswerf Hakvoort. Om organisatorische redenen wordt het referendum
uitsluitend onder de inwoners van de oude stad gehouden. Mocht u als inwoner van
de oude stad niet benaderd worden door één van onze vrijwilligers dan kunt uw stem
uitbrengen per Email. Stuur dan een mailtje naar info@stadsraadmonnickendam.nl
met daar in uw naam, voor/tegen of neutraal en uw naam, adres huisnummer en
postcode.

Vrijdag 29 november 2013

De vrijwilligers zijn ondanks het slechte
weer op pad gegaan om de meningen te
peilen over de toekomstige
uitbreidingsplannen van de scheepswerf
Hakvoort.

foto vrijwilligster (re) en inwoonster (li)
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Maandag 25 november 2013
STADSRAAD MONNICKENDAM HOUDT REFERENDUM OVER SCHEEPSWERF
HAKVOORT
De ca. 2.000 inwoners van de Binnenstad van Monnickendam zijn opeens
geconfronteerd met de immense uitbreidingsplannen van Scheepswerf Hakvoort.
Scheepswerf Hakvoort is gelegen aan de Gouwzee in het pittoreske centrum van
Monnickendam. Omdat de plannen controversieel zijn en de gemeente Waterland
geen referendumverordening heeft neemt de Stadsraad Monnickendam het initiatief
om van 29 november tot 14 december 2013 zelf een huis-aan-huis referendum te
organiseren in de Binnenstad van Monnickendam.
Voorgeschiedenis
In de Open Brief van vrijdag 22 november heeft de Stadsraad de argumentatie
gegeven en aangekondigd dat een huis-aan-huis referendum zal worden gehouden.
Dit referendum is afgelopen weekend samen met de bewoners van de Havenstraat
definitief vorm gegeven. Het stratenplan is gemaakt en vanaf vrijdag 29 november
gaan vrijwilligers op pad om huis-aan-huis de mening van de ca. 2.000 inwoners van
de Binnenstad van Monnickendam te noteren.
Omschrijving bouwplannen en vraagstelling
Op de formulieren staat de volgende korte omschrijving van de bouwplannen:
Scheepswerf Hakvoort wil in het pittoreske centrum van Monnickendam op termijn 3
loodsen uitbreiden én 1 megaloods erbij plaatsen. Totaal komen er 4 megaloodsen
tot maximaal 17,7 meter hoogte. Voorts komt er nabij de locatie Oud-Stuttenburgh
een nieuw kantoorgebouw van 10 meter hoog.
Met als vraagstelling:
Bent u voor of tegen deze bouwplannen?
Meningsvorming
De inwoners kunnen zich op de gemeentelijke website www.waterland.nl oriënteren
over de bouwplannen. In de agenda van de voorbereidende
gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 november 2013 is de uitgebreide
documentatie te vinden over de uitbreidingsplannen van Hakvoort.
Bekendmaking uitslag referendum
Op 14 december 2013 zal de Stadsraad Monnickendam de uitslag van het
referendum bekendmaken.

Vrijdag 22 november 2013

Over de voorgenomen uitbreiding van de scheepswerf Hakvoort in het hart van de
oude binnenstad van Monnickendam wordt verschillend gedacht. Donderdag 28
november bespreekt de gemeenteraad de kwestie. U kunt het debat volgen via
omroep Pim. De Stadsraad heeft een open brief gestuurd aan de gemeente.


