
Welkom! De digitale 
informatiebijeenkomst begint over 

enkele minuten (19.00 uur)…



Digitale informatiebijeenkomst ontwerp 
steiger Module 1 Hoorn binnenstad

14 oktober 2021



1. Welkom, intro en spelregels

2. Processtappen ontwerp (waar staan we nu en terugblik)

3. Ontwerp steiger

4. Vervolgstappen ontwerp (vooruitblik)

5. Vragen en reacties

Agenda



• Presentatoren: 

o Gemeente Hoorn: Bart Haring – Technisch projectleider

o Alliantie Markermeerdijken: Fiona Segers – Omgevingsmanager

• Doel:

o Wij lichten het ontwerp van de steiger toe en horen graag uw 

reacties hierop + toelichting vervolgstappen ontwerp

Welkom & intro



• De microfoon staat automatisch al op mute

• Graag de camera uitzetten als de verbinding 
niet optimaal is

• Graag de chat gebruiken voor het stellen van 
vragen tijdens de vragenronde

Spelregels





Toelichting processtappen ontwerp

Vergunnings
ontwerp

Uitgewerkt 
ontwerp

Uitvoerings-
ontwerp

Inrichtings-
ontwerp

Start aanleg  
(tijdelijke situatie) 

ca 3,5 maand

Start oplever 
(definitieve situatie) 

ca 3,5 maand

Dijk veilig

Principe oplossing in 
Projectplan Waterwet

Vaststellen
Maatgeving

Waterveil igheid

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

Eind 2018 Begin 2020 Medio 2020 Feb 2021 Okt  2021 Medio 2022

Start rusttijd - ca 
1 jaar

Bijeenkomst 
Herinrichting 
Westerdijk  
2016-2018

Bijeenkomst 
dijkbekleding 

eind 2019

Bijeenkomst 
uitgewerkt 

ontwerp mei 
2020



Oorspronkelijke situatie steiger



Ontwerp steiger mei 2020 (impressie)

Aanpassing locatie 
i.v.m. ruimtelijke 

inpassing overgang 
basalton en stortsteen 



Ontwerp steiger oktober 2021 (impressie)

Zelfde locatie als aangegeven in 2020, maar dan 

toegankelijk voor mindervaliden (traploos, 

breder en verder het water in)



• Oktober - december 2021 - Uitwerking inrichtingsontwerp in 

afstemming met gemeente Hoorn. Dit is het detailontwerp van de 

eindsituatie van de dijk, inclusief inrichting;

• December 2021 – Vervolg informatiebijeenkomst 

inrichtingsontwerp. Doel: toelichting detail ontwerp en reacties 

ophalen ten aanzien van de inrichtingselementen, zoals:

o Steiger

Vervolgstappen ontwerp



o Aansluiting fiets-voetpad op De Kuil

o Trappen (schouwburg en Westerdijk)

o Recreatief plateau (voorheen blusdam)

o Verlichting

o Bomenplan

• Januari 2022 – Inrichtingsontwerp gereed

Vervolgstappen ontwerp



..?

Vragen en reacties



• Heeft u naar aanleiding van deze bijeenkomst nog vragen of 

opmerkingen? Neem dan contact met ons op via:

contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510

Afsluiting


