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Tijdelijke woningen ook in Karekietpark

Een impressie van de tijdelijke woningen. Op de foto met twee woonlagen, dat wordt er één.

De grote druk op de woningmarkt in Purmerend heeft 
de gemeente doen besluiten tot de bouw van ruim 
honderd tijdelijke woningen, verspreid over de stad. 
Het Karekietpark is een van de aangewezen locaties. 

Op de plek waar nu nog een leeg, verouderd schoolgebouw 
staat, tegenover de Gebr. Conijnstraat, komen straks 
28 tot dertig tijdelijke woningen, bestemd voor een- tot 
tweepersoonshuishoudens. De bedoeling is dat hier mensen 
terecht kunnen die met grote spoed een woning nodig 
hebben. Dat kunnen mensen zijn met een urgentieverklaring, 
of mensen die om andere redenen op zeer korte termijn 
onderdak nodig hebben. Ze mogen de woning voor twee jaar 
huren, waarna er nieuwe tijdelijke bewoners in komen. De 
woningen blijven maximaal tien jaar staan.

Inloopavonden
Op 11 en 13 september waren er inloopavonden voor 
de omwonenden van de locatie Karekietpark. Hierbij 
ging de gemeente in gesprek over de vragen, wensen en 
eventuele bezwaren van de buurt. Pauline Lodewegens is 
als gemeentelijk communicatieadviseur betrokken bij  het 
project. “De uitkomsten van de inloopavonden hebben we 
verwerkt in een aangepaste locatietekening. Ook voor het 
Karekietpark hebben we een aantal wensen meegenomen 
in het nieuwe voorstel. In eerste instantie gingen we uit van 
twee woonlagen, verspreid over twee huizenblokken. Dit 
hebben we teruggebracht naar één lang lint van woningen 
met één woonlaag, om inkijk en verminderde lichtinval 

voor de bewoners van de Gebr. 
Conijnstraat te beperken." 

"Daarnaast hebben we 
rekening gehouden met 
de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid, met name ook voor 
het aanpalende schoolgebouw 
van de KlimOp. We willen dertig 
parkeerplaatsen voor de tijdelijke 
woningen realiseren, maar doen 
dit op voldoende afstand van de 
school, zodat daar waar kinderen 
lopen zo min mogelijk verkeer is.”

In de aanbesteding is verder 
meegegeven dat het materiaal van 
de woningen zo goed mogelijk in 
de omgeving past. Lodewegens: 

“Het neerzetten van nieuwe woningblokken in een kleine wijk 
is al ingrijpend genoeg. De buurtbewoners moeten dus wel 
tegen iets knaps kunnen aankijken.”

Inspreektijd
Op woensdagavond 21 november, vanaf 20.00 uur,bespreekt 
de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 
de aangepaste locatie-uitwerking. Hierbij gaat het over 
de manier van toewijzen en het beheer van de woningen. 
Omwonenden kunnen ook dan nog van zich laten horen. Aan 
het begin van de vergadering is er ruimte voor inspreektijd. 
Als u zich daarvoor wilt aanmelden, stuur dan een e-mail naar 
de griffie van de gemeente: griffie@purmerend.nl.

Een week later gaat het bestemmingsplan naar de 
gemeenteraad. “Die geeft er dan, zoals we dat zeggen, een 
klap op,” aldus Lodewegens. “Als mensen graag nog iets 
willen inbrengen, moeten ze dat dus op 21 november tijdens 
de bijeenkomst van de SOB-commissie doen.”

Hoe gaat het van daar af dan verder? “Op de website www.
purmerend.nl/tijdelijkewoningen publicreren we begin 
december het definitieve bestemmingsplan. Via die site 
kunnen mensen zich ook aanmelden als ze meer informatie 
willen of zich willen opgeven als kandidaat voor zo'n tijdelijke 
woning.”

Naar verwachting is de bouw van de woningen in het 
Karekietpark medio volgend jaar afgerond.  l
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COLUMN
Mijn Overwhere
In de rubriek 'Mijn Overwhere' vertellen bewoners 
over hun persoonlijke band met de wijk in de vorm 
van anekdotes en herinneringen. Dit keer geeft Marcel 
Groot ons een kijkje in zijn jeugd aan het Wormerplein.

Marcel Groot (achterop) met zijn moeder en broertje op het Wormerplein, 

jaren zeventig.

Een ode aan het Wormerplein en omgeving! Geboren in 1970 
woonde ik tot 1982 op het Wormerplein, samen met mijn 
broertje en mijn moeder. Mijn ouders scheidden begin jaren 
zeventig en mijn moeder voedde ons feitelijk alleen op (met 
opa en oma op de achtergrond).

We woonden tweehoog, op de hoek, boven bakkerij Korfage 
(heerlijke tompoucen voor één gulden!). Aan de voorkant 
hadden we goed zicht op het hele Wormerplein. Ik sliep aan 
de achterzijde en keek vaak uit het raam, met zicht op het 
Tutein Noltheniusplein en de bijbehorende winkels.

Ik herinner me dat we af en toe corvee hadden en dan 
het hele portiek mochten bezemen. Zo had elke buur 
corveedienst. Ook wisten we precies wie onze buren waren. 
Ik ben nu 48 jaar en sommige namen zitten nog steeds in 
mijn hoofd. Meneer en mevrouw Dral op driehoog, mevrouw 
Pijl op vierhoog, naast ons de familie Van Amersfoort en 
onder ons woonde de familie Van den Bosch. Het gaf me in 
ieder geval een gevoel van saamhorigheid.

Dat gevoel had ik ook met mijn vriendjes van toen. Heel 
veel dingen samen doen, beleven en ontdekken. Van leren 
fietsen tot voetballen tegen de zitbankjes aan tot en met 
verstoppertje doen in de bosschages. Een boze winkelier 
als er weer eens een voetbal tegen de ruit kwam of als een 
te koop staande fiets bij fietsenzaak Piet de Jong door ons 
toedoen omviel.

Mijn vriendjes van toen waren onder anderen Jan Hoi 
(van het Chinese restaurant), Erik Kleerenbezem (van de 
ijzerwarenzaak), Ronald (Bakker?, van de Jamin), Pim Slegt 
(van de reformwinkel) en mijn buurjongens Marco en Tonny 
van Amersfoort. Hoe zou het nu met hen gaan?
Ik herinner me ook andere mooie momenten, zoals wanneer 
de bladenman met het nieuwste Donald Duck-vakantieboek 
aan de deur kwam, maar ook dat ik voetbalplaatjes mocht 
kopen bij Van Beers op het plein. Samen met vriendjes Risk 
spelen of soldaatje. En de komst van Sinterklaas was ieder 
jaar weer een feest, dat in mijn beleving altijd eindigde in de 
bandenhal. Tijdens Oud en Nieuw leek de zijgevel van onze 
flat wel te trillen van het zware vuurwerk dat bij de Chinees 
werd afgestoken!

Ook kleuterschool De Rank, de Kennedyschool en voetbalclub 
Purmersteyn zorgden er voor dat ik kan terugkijken op een 
mooie jeugd op het Wormerplein. 
Maar het dankbaarst ben ik voor het feit dat mijn moeder en 
haar ouders mij en mijn broertje geborgenheid wisten te geven, 
waardoor het Wormerplein voor mij een echt thuis werd.

Halverwege het jaar 1982 verhuisden we, zoals velen in onze 
buurt, naar de Gors-Noord, het Wormerplein achterlatend 
met dierbare herinneringen…

Marcel Groot.  l

Creatieve kinderinstuif
Samen gezellig knutselen en plezier maken op de 
woensdagmiddag? Dat kan bij kinderinstuif Waai Maar 
In. Voor € 1,50 per keer kunnen kinderen tussen de 5 en 
12 jaar hier een middagje komen knutselen. Ze kunnen 
vrij gebruik maken van materiaal en krijgen drinken met 
wat lekkers. Meer informatie vind u op www.clup.nl.

Waai Maar In, iedere woensdagmiddag uitgezonderd de 
schoolvakanties, van 14.30 – 16.00 uur in wijkcentrum De 
Inval, Karekietpark 16. Aanmelden is niet nodig.  l
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Overwhere viert Sint-Pannenkoek
Op donderdagavond 29 november organiseert  
de Protestantse Gemeente Purmerend in samen-
werking met Kidsclub Overwhere en Clup Welzijn  
het feest van Sint-Pannenkoek, in de Taborkerk aan  
de Maasstraat.

Jeugdwerker Ester Metselaar vertelt: "Sint-Pannenkoek is 
een verwijzing naar een strip van 'Jan, Jans en de kinderen'. 

Daarin heeft opa helemaal geen zin in de boontjes die op het 
menu staan en roept hij die dag, 29 november, uit tot Sint-
Pannenkoek. In diverse regio's van Nederland wordt die dag 
al een paar jaar gevierd."

Overwhere doet dit jaar voor het eerst mee met het festijn. 
Ester: "We organiseren dit ook als een alternatief voor 
Halloween en Sint-Maarten, want daaraan wordt op de 
scholen al veel aandacht besteed. Op zondag 11 november, 
Sint-Maarten, gaan we overdag in de wijk rond de Taborkerk 
langs de huizen. Niet om om een snoepje te vragen, maar om 
juist iets te geven: de uitnodiging voor Sint-Pannenkoek."

Inloop
Op de avond zelf, 29 november dus, is er een open inloop 
van 18.00 tot 20.00 uur. De avond is gratis en toegankelijk 
voor iedereen. Niet alleen gezinnen, maar ook ouderen en 
alleenstaanden zijn van harte welkom. Kinderen kunnen 
minipannenkoeken bakken op speciale 'groepsbakstelletjes' 
en ook de organisatie zelf staat met plezier achter het fornuis. 
"We hopen op een grote toeloop en veel gezelligheid. En 
mochten we door de ingrediënten voor het beslag heen 
raken, dan is de supermarkt gelukkig dichtbij!"

Sint-Pannenkoek, 29 november, van 18.00 tot 20.00 uur, 
Taborkerk, Maasstraat 2.  l

Dansend de winter door

Vorige maand, op 2 en 9 oktober, vonden de proeflessen 
rock-'n-roll-dansen voor 55-plussers in wijkcentrum Triton 
plaats. Er was veel animo voor; zowel paren als alleen-
gaanden wisten de weg naar het leslokaal te vinden. 

Na een kleine demonstratie van de docenten werden de 
alleengaande mensen gekoppeld en ging iedereen in de 
benen om de basispassen en enkele variaties te leren. Dit 
alles gebeurde met uiterste concentratie, maar duidelijk ook 
met heel veel plezier.
Elma Kerklingh, eigenaresse van Dansschool Fabulous 
Fifties, vertelt: "Rock-’n-rollen is niet alleen dansen, maar 
ook een manier om nieuwe mensen te leren kennen. En zeg 
nu zelf, wat is leuker dan gezond bezig te zijn en te bewegen 
op lekkere, ouderwetse rock-’n-roll-muziek? Veel mensen 
hebben deze muziek in hun hart gesloten en bewaren mooie 
herinneringen aan die tijd."

Nooit te oud
"Als we optreden tijdens een feest of evenement zien we 
altijd mensen aan de kant staan die naar ons kijken met een 
blik van: 'Dat wil ik ook, maar daar ben ik te oud voor'. Ons 
antwoord is dan: 'Een mens is nooit te oud om te leren!'. Het 
belangrijkste is dat plezier en gezelligheid voorop staan. En 
om misverstanden te voorkomen: rock-'n- roll wordt nog wel 
eens in één adem genoemd met allerlei acrobatische toeren. 

Het is daarom goed om te weten dat bij ons de voeten 
gewoon op de vloer blijven."

De cursus in Triton vindt elke dinsdagochtend plaats van 
10.30 tot 11.30 uur. Mensen die alsnog willen aansluiten, 
kunnen contact opnemen met Elma Kerklingh, telefoon 06-
20239119, of mailen naar infofab50s@gmail.com en vragen 
naar de mogelijkheden.  l
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Buiten in beeld: Dinosaurus
In de rubriek 'Buiten in Beeld' presenteren we een kunstwerk 
in de openbare ruimte van Overwhere, waarvoor de leden van 
Dichterskring Waterland een bijpasend gedicht maken. 
Dit keer: het kunstwerk Dinosaurus (1965/'66) aan de 
Sportlaan, van Hetta Statius Muller.

Verdwenen wereld
uit een vroeger leven
staat de versteende dino
al meer dan vijftig jaar
door bomen omkranst
op het schoolplein

je hoeft niet bang te wezen
hij laat je rustig op zijn rug
rent niet met je weg
naar een verdwenen wereld
vol vreemde wezens

de dino laat je zien
dat dingen verdwijnen
en andere ontstaan
ook al staat hij stil
de wereld beweegt

Thea de Hilster. 

Gevaarlijke situaties op fietsbrug

Sinds september is 
de Hoornse Brug 
vanwege renova-
tiewerkzaamheden 
buiten gebruik. Voor 
fietsers en voet-
gangers zijn twee 
speciale noodbrug-
gen aangelegd.

Zoals velen waarschijnlijk al hebben gemerkt, levert dit 
op de fietsbrug geregeld gevaarlijke situaties op. Veel 
voetgangers van en naar het centrum lopen over de fietsbrug, 
omdat dit nu eenmaal de kortste route is. Dit betekent druk 
tweerichtingsverkeer op de toch al smalle brug, met veel 
onoverzichtelijke hoeken.

Het lopen over de fietsbrug is daarom officieel verboden; 
er staan waarschuwingsborden aan beide kanten. De 
voetgangersbrug, vanuit de stad uitkomend naast de Deen, is 
een paar meter langer lopen, maar stukken veiliger en rustiger, 
zeker voor wandelaars met een rollator of kinderwagen.

De werkzaamheden aan de Hoornse Brug zijn naar 
verwachting medio december afgerond. Tot die tijd: denk om 
uw eigen en andermans veiligheid.  l

Grote kerstmarkt, mooie prijzen
Stichting Wendel on the run organiseert op zaterdag 
1 december in wijkcentrum De Inval weer een 
uitgebreide en gezellige kerstmarkt.

Vorig jaar bleek die zo'n groot succes dat er dit keer voor is 
gekozen om alle zalen van het wijkcentrum te benutten.
Van 14.00 uur tot 22.00 uur 's avonds is iedereen welkom 
om langs de kraampjes met koopwaar (geen “rommel”, maar 
bruikbare en creatieve spulletjes) en eet- en drinkwaar te 
struinen. Ook voor kinderen zijn er volop leuke activiteiten. 
Kramen zijn te huur voor € 7,50 en aanmelden kan tot 17 
november. Doe dat dus snel, want vol is vol!

Kerstloterij
Ook is er dit jaar weer een kerstloterij, waarbij mooie prijzen 
worden uitgereikt. De hoofdprijs is een driedaagse vliegvakantie 
voor twee personen binnen Europa en de tweede prijs een high 
tea voor twee personen in een restaurant naar keuze. De derde 
prijs blijft nog even een verrassing. De loten kosten € 2,50 per 
stuk en zijn te verkrijgen op de kerstmarkt zelf. 

Voor meer informatie en het huren van een kraampje kunt u 
contact opnemen met Miranda Arrindell: 0299-434617 of Els 
Duits: 06-13353064.  l

Bezorgklachten? Vooral melden!
De redactie komt geregeld ter ore dat bewoners de wijkkrant 
niet hebben ontvangen. Dit is natuurlijk erg vervelend. Laat het 
ons dan ook vooral weten als u de krant niet hebt ontvangen. 
Stuur een e-mail naar redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com en 
vermeld daarbij uw naam en adres. De redactie geeft dit door aan 
de organisatie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de 
wijkkrant. Die zal de krant dan zo snel mogelijk bij u na bezorgen. 
Uiteraard hopen we dat de bezorgproblemen op korte termijn tot 
het verleden behoren.  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Artikelen en foto’s mogen na contact met de redactie worden 
overgenomen met bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in 
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Ingrid Koorn.
Aan dit nummer werkten mee: Marcel Groot, Thea de Hilster, 
Miranda Koning, Willemien Smits.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom, 
Purmerend. 
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt op 13 december 2018.
Kopij aanleveren kan tot 29 november 2018 via 
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
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