
	
	

Aftrap opening Polderpark en Ontmoetingsplein 
	
Eindelijk, na een relatief snelle voorbereiding was er de fysieke aftrap voor de opening van 
ons Polderpark. 
Op dinsdagmiddag 24 oktober 2017, om vier uur op een doordeweekse werkdag, stond het 
team van aannemer De Wilde klaar om de genodigden die in groten getale aanwezig waren, 
voor de ingang van het toekomstige park te begroeten. 
 
Een indrukwekkende delegatie van B en W Schagen in de persoon van wethouder Jelle 
Beemsterboer, gemeenteraadsleden, de architect, projectteamleden van het Dorps 
Ontwikkelingsplan, bestuur van het Algemeen Dorpsbelang, de pers en een bijzonder groot 
aantal belangstellende dorpsgenoten, waren op de uitnodiging voor de aftrapplechtigheid van 
het Polderpark afgekomen. 
 
In een gestaag motregentje, zonder regenjas en paraplu sprak Jelle Beemsterboer de 
aanwezigen geestdriftig toe, waarbij de vele loftuitingen voor Oudesluis en haar inzittenden 
net zo talrijk waren als het geschenk uit de hemel. Ook aan de direct betrokkenen van het 
project en de subsidieverstrekkers van De Kop Werkt, Landschap Noord Holland en 
Hoogheemraadschap, uitte hij zijn waardering en wenste alle betrokkenen veel succes in het 
vervolgtraject. 
Vervolgens klom hij kordaat in de cabine van  de grootste graafmachine,  om onder supervisie 
van de aannemer vanuit de cabine te zwenken en een flinke schep te graven. De symbolische 
aftrap voor het Polderpark was een feit! 
 
In de Oude Herberg kreeg de opening op informele wijze een droog en warm  vervolg onder 
het genot van een hapje en een drankje, waarbij vragen konden worden gesteld en nadere 
informatie verstrekt.  
Gekoerst wordt op oplevering in februari volgend jaar. Met droog weer wordt vroeg gestart en 
laat gestopt om dat doel te halen! 
.  
 
Gedurende de aanleg van het Polderpark volgen nog regelmatig berichten in de Rond de 
Spoorhalte, op de site van het Algemeen Dorpsbelang (knop “nieuws” en/of “project 
dorpsontwikkelingsplan”) en op het facebook pagina Als je Oudesluizer bent……..       
					
 
 



 

 


