
Bouw Gentrumplan Wormer
binnenkoÉ van staÉ
De gemeenteraad van Wormerland heeft in mei een nieuw bestemmingsplan vastgesteld ytxlr een deel van het centrum
van Wormer. Daannee korrt de realisatie van een eigentiids centrumplan een stap dichterbii. We venvachten dat deze
zomer de bouw van staÉ kan gaan...

Er wordt al heel lang gesproken over
een nieuw doroshart voor Wormer. Het
plan dat er nu l igt, heeft de instemming

van alle betrokkenen. Globaal houdt
het  p lan in :
A. op het braakliggende terrein van de

voormalige school De Wegwuzer
komt een nieuw te bouwen
suoermarkt met enkele kleine
winkelunits en parkeergelegenheid

op het  dak
B. Daarna wordt het bestaande

winkelcentrum Plaszoom
gerenoveerd. In de vernieuwde

uitvoering komt ook een (MFA)

Multifunctionele Accommodatie met

daarin het Scwo, de bibliotheek,
het dorpstheater en een horeca.

C. Tenslotte worden ook de bestaande
winkelpanden tegenover het huidige
winkelcentrum opgeknapt. De

parkeerplaats tussen A en B wordt

daarna opnieuw ingericht, zodat er

een logische verbinding ontstaat

tussen beide nieuwbouwlocaties.

Om deze plannen te kunnen uitvoeren,
was een nieuw bestemmingsplan
nodig. Daarin wordt bijvoorbeeld
vastgelegd hoe hoog het gebouw mag
zijn en voor welk doel het gebruikt mag

worden. Nu het bestemmingplan is

vastgesteld (zonder bezwaarschriften ! ),
is de weg vrij om met het eerste deel
van het plan (A) te beginnen.
De.ontwikkelaar Hoorne BV gaat nu de
globale plannen uitwerken en op korte
termijn een aanvraag voor een
bouwvergunning indienen. Door de
grondige voorbereidingen en het
intensieve contact met vele
betrokkenen, verwachten we deze

procedure vlot te kunnen doorlopen.
Dat is goed nieuws. Een nieuw

dorpscentrum betekent een impuls

voor de vitaliteit in Wormer. Een
modern winkelcentrum, een goede plek

voor het dorpstheater. de bibliotheek
en sociaal cultureel werk en
gelegenheid om een kopje koffie te
drinken: het wordt mooí in Wormer. I
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