
Gamma verhuist naar Diinselburg
Op 8 ianuari 2010 is de
koopovereenkomst geslo-
ten tussen de gèmeente
Zeiit en Ontwikkeling
Bouwmarkt Zeist BV, de
ontwikkelaar van bouw-
markt Gamma" De verhui'
zing van de Gamma naar
Diinselburg (voormalig
schoolterrêin) komt daar-
meê dichterbii.

Uitgangspun! voor verPlaatslng

is dat Gamma alle activiteiten

op de huidige locatie zou vêr-
plaatsen naar Dijnselburg, zo-
dat de locatie beschikbaar
komt voor andere doeleinden.

Het college is op l5 december

2009 akkoord gegaan met de

vestiging van de W.A. Van Lief-

landschool en de dagoPvang

De Berk

De verplaatsing van de bouw-

mark past in het Zeister ver-
plaatsingsbeleid. De gemeente

wil milieu- en ruimtehinderlijke
bedrijvên verplaatsen uit de

woonomgeving. Door ver-
plaatsing van de Gamma naar

bedrijventerrein Dilnselburg
wordt hieraan voldaan De

Gamma is nu gevesligd in het
gebouw van het voormalige
zwembad aan de Geiserlaan.

Dii gebouw is ook in ei8endom

van de gemeente. De bouw_

vergunning voor oe nlêuw-

bouw van Gamma is eind 2009

verleend. De bouw kan in de

loop van 2010 gaan starten

In 2007 heeft het college toe-
stemming gegeven voor de

verplaalsing van bouwmarkt/
vakhandel Gamma en Kesler

naar de Dijnselburgerlaan. De

locatie aan de A28 is in totaal

circa 8.400 m2 groot. Sinds

2007 heeft de gemeente on-

derhandelingen gevoerd met
de eigenaren om tot een to-
taalplan te komen. De kavel oP

Dijnselburg heeft de vorm van

een driehoek en is niet een-

voudig in te delen. De twee
bouwmarkten ziin erin ge-

slaagd om een lot een Passen-
de en goede verdeling te ko-
men, waarbii rekening is ge-

houden met benodiSde Par-
keerplaatsen en laad-/losmoge-

lijkheden. Vakhandel Kesler zal

ook binnenkort de bouwver_

gunningaanvraag indienen
Kesler blijft geYestisd aan de

Voorheuvel, maar zal de Sroot-
handelsactiviteiten (vloêrbe-
dekking, verven, vuurwerk)
verplaatsen naar DiinselburS.
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