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Gemeente Waterland en vertegenwoordigers BBM Vastgoed Ontwikkeling tekenen overeenkomst  

REALISATIE WONINGBOUW LOCATIE DE REGENBOOG MONNICKENDAM STAP DICHTERBIJ  

 

Portefeuillehouder Jelle Kaars tekende namens gemeente Waterland samen met Peter Bleyenberg, 

Richard de Moel en Hein Berns namens BBM Vastgoed Ontwikkeling de exploitatieovereenkomst 

voor de realisatie van 41 appartementen. Het betreft de locatie van De Regenboog aan de 

Bernhardlaan in Monnickendam waarin nu basisschool De Verwondering is gehuisvest. 

 

Mijlpaal 

Met ondertekening van de exploitatieovereenkomst komt de realisatie van een appartementencomplex een 

stap dichterbij. Portefeuillehouder Jelle Kaars is blij dat er op termijn weer een flink aantal woningen 

bijkomt. “Met het raadsbesluit van 9 november 2017 is het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) 

unaniem vastgesteld. Op basis daarvan zijn met de ontwikkelaar nadere afspraken gemaakt die nu zijn 

vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. Waar ik erg blij mee ben is dat er in dit plan 16 appartementen 

worden gerealiseerd in de sociale en sociaal plus sector. Dat is een zeer welkome aanvulling op het 

woningaanbod. Op dit moment zit basisschool De Verwondering nog in het pand maar zij verhuizen te 

zijner tijd naar een andere locatie ”.  

De initiatiefnemers zijn verheugd over deze mijlpaal. Het proces om tot realisatie van het 

appartementencomplex te komen kan nu verder worden opgepakt. De verwachting is dat in het najaar van 

2018 gestart kan worden met de verkoop van de appartementen. 

 

Informatie 

Meer informatie over het project is te vinden op onze website onder Thema’s/Woningbouw.  
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