Op donderdag 11 april gaf gedeputeerde Jan van Run het officiële startsein voor de verkoop van kavels op
bedrijventerrein Zevenhuis in Hoorn. Het bedrijventerrein behoudt de naam Zevenhuis, zonder 't.
Bedrijventerrein Zevenhuis ligt aan de Westfrisiaweg, ten noorden van de woonwijk Bangert en Oosterpolder, en
dichtbij de A7. Het bedrijventerrein is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven uit Hoorn en de regio, maar zal ook
bedrijven van buiten de regio een plek kunnen bieden. Het is bedoeld voor de vestiging van allerlei branches uit het
midden- en kleinbedrijf, zoals handel, dienstverlening, productie en opslag. Het is voor het eerst sinds jaren dat er
weer nieuwe bedrijfsgrond beschikbaar komt in Hoorn. 'Bedrijventerrein Zevenhuis zal een impuls geven aan de
werkgelegenheid in Hoorn en de regio Westfriesland,' aldus wethouder Aart Ruppert.
Duurzaamheid en ketensamenwerking
Bedrijventerrein Zevenhuis wordt zo veel mogelijk duurzaam ingericht. Het bedrijvenpark is gesitueerd in een groene
en waterrijke omgeving. Naast ruimte voor groei en uitbreiding van bedrijven uit de regio is het de ambitie dat
Zevenhuis ook ruimte gaat bieden aan bedrijven die nauw met elkaar samenwerken en gezamenlijk gebruik kunnen
maken van collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld energie en zelfs ook bedrijfsruimten.
Zevenhuis
De naam van het bedrijventerrein blijft Zevenhuis, zonder 't. De gemeente Hoorn en projectontwikkelaars Scholtens en
Steenveste hebben overwogen om het bedrijventerrein een nieuwe naam te geven. Daarbij is ook advies gevraagd van
een marketingbureau. Het Noord-Hollands Dagblad riep lezers op om een nieuwe naam te bedenken. 'We hebben de
namen serieus bestudeerd,' aldus wethouder Aart Ruppert. 'Het is echt fantastisch hoeveel mensen er meegedacht
hebben. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat Zevenhuis inmiddels al behoorlijk bekend is geworden. Het zou nu
zonde zijn om die herkenbaarheid op te geven. Wel willen we iedereen die heeft meegedacht bedanken voor hun
enthousiasme en inzet. Alle mensen die hebben meegedacht krijgen daarom een presentje van ons.'
Start verkoop
Scholtens Projecten is verantwoordelijk voor de verkoop van de kavels op bedrijventerrein Zevenhuis. Algemeen
directeur Guido Scholtens is blij met de snelle ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis: 'Van de in totaal 42
hectare wordt na de zomervakantie het eerste deel van 11 hectare bouwrijp gemaakt. De verkoop van de kavels is nu
van start gegaan. De eerste kavels kunnen begin 2014 opgeleverd worden. We gaan dus graag met ondernemers in
gesprek over hun toekomstplannen.' Ook wethouder Aart Ruppert hoopt op een voorspoedige start van de verkoop:
'Het is voor het eerst sinds jaren dat er weer bedrijfsgrond beschikbaar is in Hoorn, terwijl daar echt vraag naar was en
is. Ik ben blij dat ondernemers nu eindelijk de stap kunnen zetten naar een nieuwe toekomst.

