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§tand van zaken
Sloop, sanering en archeologisch onderzoek afgerond

Voor de bouwvak zijn de sloop, sane-
ring en het archeologisch onderzoek
succesvol afgerond. Op 9 juli is dit,
tegen de achtergrond van de 's-Gra-

venzandse feestweek, gevierd met
alle bij het project betrokken par-

tijen. Titdens deze bijeenkomst heeft
wethouder Planontwikkeling Theo
Duijvestijn samen met Wim de Haas,
directeur BPD Regio Zuid-West, een
deel van de bouwafrastering aan het
Marktplein onthuld. De afronding van
het bouwrijp maken ligt nu achter
ons en aan het eind van deze maand
staat alles klaar om met de Íunde-
ringswerkzaamheden te beginnen.
De officiële paal wordt geslagen op

Renovatie Langfestraat
Een onderdeel van het plan Hart van
's-Gravenzande is de renovatie van
een aantal winkels in de Langestraat.

Circa 20 extra parkeerplaatsen
worden gecreëerd en boekhandel
Vingerling blijft gevest'gd in het pand
aan de Langestraat, nummer 88.
Dat zijn de belangrijkste uitwerkin-
gen van de koopovereenkomst van
hetzelfde pand, waar Vingerling B.V.

en Oniwakkelingscombinatie Hart
van 's-Gravenzande eind juli jl. een
handtekening onder hebben gezet.

30 september a.s. en de bouw kan
nu eindelijk beginnen (zie ook de
bijgevoegde uitnodiging en de uitno-
diging aan de achterkant van deze
nieuwsbrief).

Het gaat om de panden vanaf
Gravenhof tot en met de voormalige
winkelunits van de Koningswerf.

Overeenstemminsl met V-nglerlingl
Delen van de achterkant van het
pand zijn inmiddels gesloopt, waar-
door twee extra winkelruimtes worden
gereallseerd. Door dit deel aan de
nieuwbouw toe te voegen ontstaat
op de begane grond een doorlopend
winkelfront, wat de levendigheid
in de nieuwe winkelstraat Graaf
Willem ll-straat ten goede moet gaan
komen.



GRAAF FLORISPLEIN
De herinrichting van het Graaf Florisplein vindt plaats

nadat het parkeerdek van het winkelcentrum is opgele-
verd. Dit doen we om een groot te kort aan parkeerruimte
te voorkomen.

SAND AMBACHTSTRAAT
Het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat is niet
geheel ln eigendom van de gemeente.

Om over te kunnen gaan tot herinrichting van dit terrein
moet overleg plaatsvinden met de eigenaren, ondernemers
en bewoners, Dit overleg vindt plaats in het 4e kwartaal van

dit jaar.

Daarna moet de gemeenteraad nog instemmen met het
verstrekken van het krediet voor herinrichting van dit
terrein. §s dat zo is dan zal de herinrichting van de Sand
Ambachtstraat pas gaan plaatsvinden nadat het Graaf
Florisplein is opgeleverd.

MARKTPLEIN
Met de BlZ, betrokken ondernemers (horeca) en de markt-
kooplui vindt overleg plaats over de herinrichting van
het Marktplein. Omdat er veel partijen met verschillende
belangen bij de herinrichting betrokken zijn, moet dit
proces zorgvuldig worden doorlopen. Ook zal hiervoor een
krediet moeten worden verstrekt door de raad.

HART VAN'S.GRAVENZANDE

Op woensdag 30 september 20t5 vieren we de start
van de bouw van Hart van 's-Gravenzande.

Het voltallige college van burgemeester en
wethouders is aanwezig om dit heuglijke
feit te vieren.
Vindt u het leuk, om dit feesteluke
moment mee te vieren? U bent
van 11:30 tot 12:00 uur van harte
welkom op de bouwplaats aan het
Marktplein.

GLOBALE PLANNING
Hieronder treft u de globale planning aan voor de bouw van
het nieuwe winkelcentrum. Voor de meest actuele plannings
informatie kunt u voortaan terecht op de website van Boele
& va n Eeste ren, www. boe le. n I /d u u rza me-proj ecten/ ha rt-va n-

+gravenzande.

Ruwbouw + gevels Fase 1+2 oktober 2OL5-ianuari2Ol7
Afboulv Fase 1+2 oKober2016-februari 2017
Oplevering casco Fase 1+2 februari 2AL7
0plevering Fase 1+2 april 2A1,7

Fase 1-+2

Start Fase 1+2

Fase 3
Sloop t.b.v. fase 3/start

Fase 3
Nieuwbouw Fase 3
Oplevering Fase 3

september 2015

maarl2O77 - april2A77

mei 2AL7 - december 2017
december 2017

KORT NIEUWS:
. Op dinsdag 22 september heeft aannemer Boele & van Eesteren de omwonenden en de direct betrokkenen btj Hart van

's.Gravenzande bijgepraat over de bouwplanning en de activiteiten in de komende periode. Bent u er niet brj geweest of wilt
u de presentatie nogmaals zien? Dan kunt u deze terugvinden op www.boele.n/duurzam+p§ecten/hart-van-s-gravenzande.

. De begeleidingscommissie, die heel wat Jaren op constructieve wijze heeft meegepraat over en meegekeken naar de
plannen voor het nieuwe stadshart, is op 21 september jl. voor de laatste keer bijeengekomen.

. Op woensdag 30 september start de officiële verkoop van de appartementen. Tussen 17.00 en 18.30 uur kunt u voor

informatie en het verkoopmagazine binnenlopen brj het lnformatiecentrum aan het Marktplein 3 in 's4ravenzande.

Colofon

Nieuwsbrief Centtumplan 's'Gravenzande is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Westland en

Ontwikkelingscombinatie Hart van 's-Gravenzande. De nieuwsbrief heeft tot doel alle betrokkenen te informeren over de
ontwikkelingen in het centrumgebied van 's-Gravenzande- Aan de teksten en afbeeldingen in deze nieuwsbrief kunnen geen

rechten onlleend worden.

lnformatie en communicatie
ln het vervolg kunt u alle informatie en de ontwikkelingen rond de verkoop van de woningen volgen via www.hartvansgra-
venzande.nl. En wilt u weten hoe het met de bouw gaat of heeft u daar vragen over? Kijk dan op www.boele.nllduurzame-
projecten/ha rt-va n-s-grave nza nde.

UITNODIGING START BOUW


