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Onderwerp: Herontwikkeling Holenweg G&í0

Beste meneer van der Hout en Wever,

Naar aanleiding van de beoogde planontwikkeling op de locatie Holenweg 6{-10 zijn diverse reacties uit
de omgeving onfuangen. ln uw reactie bepleit u de inpassing van het tuindershuis in de beoogde
planontwikkeling. ln deze brief reageren wij op uw reactie.
_tlw Uref
U omschrijft in uw brief de waarde van het agrarisch erfgoed en de geschiedenis van de plek. Door de
tuinderswoning (Holenweg 10) op te nemen in de planontwikkeling meent u dat de beoogde ontwikkeling
beter aansluit bij de geschiedenis van de plek.

De ontwikkeling
ln de beoogde planontwikkeling zijn de percelen Holenweg 6,8 en 10 betrokken. Binnen de ontwikkeling
is geen ruimte voor het behoud van het tuindershuis als gemeentelijk monument. Het tuindershuis heeft
op dit moment niet de status van een gemeentelijk monument. Wij onderschrijven echter de historische
waarde van het gebied, maar dan in de hoedanigheid van het dijkje en de historische vaart. De
ontwikkelaar is voornemens de historische waarde te benadrukken door het herstellen van de vaart naar
de historische structuur. Ook het dijkje maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte.
Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het behoud van de historie op deze plek.
De gemeente borgt de cultuurhistorische waarde in de Nota van Uitgangspunten. ln de uitgangspunten is
het belang van het behoud van cultuurhistorische waarde omschreven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hinke Zoodsma via telefoonnummer 0229 25 22 O0.
U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraaq. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het
zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.
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