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Aan de omwonenden van Overkerck, 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten rondom de nieuwbouwplannen 

van Overkerck. Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 november 2015 hebben we het 

nieuwbouwplan toegelicht en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. In deze 

nieuwsbrief zijn ook alle antwoorden op deze vragen opgenomen.  

 

Tijdelijke huisvesting 

Om nieuwbouw van Overkerck mogelijk te maken, zijn de bewoners van Overkerck en de 

dagbesteding in de week van 23 tot 27 november jl. naar de tijdelijke huisvesting 

Varnebroek verhuisd.   

 

De sloopwerkzaamheden zijn gestart per 1 december jl. en de afronding van deze 

werkzaamheden vindt plaats in maart 2016. Na het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden 

start de aannemer van de nieuwbouw aansluitend met de bouw van het nieuwe 

woonzorgcentrum. 

 

Vragen over de nieuwbouw 

- Ik woon op Hoog en Laag en vraag me af waar ik straks op uit kijk als de nieuwbouw 

van Overkerck er staat? Waarom is er elektra door de tuin heen aangelegd; wordt er 

gebouwd op de plek waar de tuin nu is? 

De nieuwbouw wordt op dezelfde plek gebouwd en heeft nagenoeg dezelfde 

contouren als de oudbouw. De tuin aan Hoog en Laag blijft gesitueerd waar deze nu 

is; daar wordt niet op gebouwd.  

 

- Hoe kunt u grotere én meer woningen bouwen op deze locatie? 

Aan de stationszijde van het gebouw wordt haaks op het gebouw een extra vleugel 

van drie bouwlagen gerealiseerd. Verder wordt de huidige 4e bouwlaag (3e etage) 

over het gehele gebouw doorgetrokken. En er komen minder kantoren in het gebouw.  
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- Wordt het nieuwe Overkerck even hoog als het Kennemer Wonen gedeelte? 

Nee, nieuw Overkerck wordt hoger. Het lange deel van de nieuwbouw wordt 

ongeveer even hoog als het middendeel van het huidige Overkerck. 

 

- Komen er alleen maar woningen in het gebouw? 

De appartementen zijn in de nieuwbouw gesitueerd op de verdiepingen en voor een 

deel op de begane grond. Op de begane grond worden verder een restaurant, met 

kookstudio, gerealiseerd. Aan het restaurant grenzen twee multifunctionele ruimten, 

de ontvangstbalie en de ondersteunende ruimten voor zorg- en dienstverlening. 

 

- Komen er overal balkons?  

Alle appartementen in de nieuwbouw krijgen een eigen balkon, zowel aan de 

voorzijde als aan de achterzijde van de nieuwbouw. 

 

- Wat wordt de naam van het nieuwe gebouw? 

De naam blijft ongewijzigd aangezien het vervangende nieuwbouw betreft. De 

nieuwbouw heet Overkerck. 

 

- Kan ik straks weer door Overkerck heen naar de winkels om boodschappen te doen? 

De nieuwbouw van Overkerck krijgt een entree aan de stationszijde en een entree aan 

de Hoog en Laag-zijde. De openingstijden van deze deuren worden op een later 

moment bekend gemaakt. 

 

- Hoe zit het met de tuin en de bomen bij het kinderdagverblijf?  

Het kinderdagverblijf heeft een stuk grond in bruikleen van ViVa! Zorggroep. De 

afspraak is dat de grond terug gegeven wordt zodra de nieuwbouw gaat plaats 

vinden.  

 

- Worden er bomen gekapt omwille van de nieuwbouw? 

Het is tot onze spijt onvermijdelijk gebleken dat een aantal bomen moet worden 

gekapt. Zoals iedere bouwer moet ook ViVa! Zorggroep voor het nieuwe Overkerck op 

eigen terrein de benodigde parkeerplaatsen aanleggen. Het aantal aan te leggen 

parkeerplaatsen is berekend door de gemeente. Wij hebben onderzocht welke 

plekken rond het nieuwe Overkerck daarvoor in aanmerking komen. Daarbij is 

gekeken naar bereikbaarheid o.a. in verband met de bevoorrading en de functies van 

de aanliggende ruimten in het gebouw. Dat heeft geresulteerd in een inrichtingsplan 

voor de buitenruimte, waarvoor helaas een aantal bomen moet sneuvelen.  
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Wij begrijpen dat een aantal bewoners daar moeite mee heeft. Naar aanleiding van 

vragen van omwonenden aan de gemeente is overleg gevoerd tussen ViVa! 

Zorggroep en de gemeente. ViVa! Zorggroep ziet echter geen mogelijkheden om het 

vereiste aantal parkeerplaatsen elders op eigen terrein te realiseren zonder dat dit 

ten koste gaat van de tuin en het woongenot. De gemeente wil het aantal 

parkeerplaatsen niet verlagen omdat zij vreest dat de parkeerdruk van Overkerck dan 

wordt afgewenteld op parkeerplaatsen in de omgeving, zoals het P+R-terrein. De 

komende tijd blijven wij in gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen. 

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren omtrent de 

ontwikkelingen. Tijdens de sloop worden er overigens nog geen bomen gekapt. 

 

- Welke plannen heeft ViVa! Zorggroep met betrekking tot groen rondom de 

nieuwbouw? 

De tuin aan de kant van Hoog en Laag blijft groen na de nieuwbouw. Bosschages die 

moeten wijken voor de sloop en de nieuwbouw worden zoveel als mogelijk herplaatst. 

 

Vragen m.b.t. De Passage 

- Wat komt er voor de zijdeur van De passage (gebouw dat naast het station staat)? 

Kunnen de bewoners van de passage ten tijde van de bouw de parkeergarage goed 

gebruiken? 

 De uitrit van de parkeergarage valt buiten het bouwterrein van de nieuwbouw en  

blijft goed bereikbaar. 

 

Vragen m.b.t. De Egelantier 

- Hoeveel parkeerplaatsen komen bij de achteringang van De Egelantier? 

Er zijn daar 8 parkeerplaatsen gepland. 

 

- Wat wordt de afstand tussen De Egelantier en Overkerck straks? 

Deze afstand zal niet wijzigen. 

 

Vragen m.b.t. woongebouw Kennemer Wonen 

- Kan ik vanuit Hoog en Laag straks binnendoor naar Overkerck? 

Bewoners van Hoog en Laag kunnen straks via de begane grond naar een deur welke 

toegang biedt tot Overkerck. 

 

- Waar zijn straks de brievenbussen en het trappenhuis van Hoog en Laag? 
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De brievenbussen en de entreehal blijven op dezelfde plek. Als de definitieve 

scheidingswand van de hal is gerealiseerd dan kan er een binnentrap worden 

geplaatst.  

 

- Momenteel gebruiken bewoners van Hoog en Laag die met een brancard moeten 

worden vervoerd de lift van Overkerck. De lift van het gebouw Hoog en Laag is daar 

te klein voor. Hoe gaat dat tijdens de bouw en de in de nieuwbouw. 

Kennemer Wonen is niet verplicht om in haar woongebouwen een brandcardlift te 

plaatsen. Bij een calamiteit hebben de hulpdiensten altijd een passende oplossing. 

 

- Wat wordt de nieuwe bestemming van de twee logeerkamers in het gebouw Hoog en 

Laag?  

Dat is nog niet bekend. Kennemer Wonen zal dit na de bouw nader bepalen. 

 

Vragen m.b.t. woongebouw Woonwaard  

- Wat gebeurt er met de tegelruimte onder Monique? 

Hier komt een gesloten stallingsruimte. 

 

- Kan ik vanuit Hoog en Laag straks binnendoor naar Overkerck? 

Bewoners van Hoog en Laag kunnen straks via een overdekte (open) doorgang naar 

een deur welke toegang biedt tot Overkerck. 

 

Vragen over de uitvoering 

- Waar gaan de auto’s heen met sloop afval? 

De vrachtauto’s verlaten het werkterrein grotendeels via Hoog en Laag en de 

Westerweg richting de Zeeweg.  

 

- Hoe is het met de overlast van bouwpuin, sloopafval en de containers? 

De containers worden geplaatst op het bouwterrein. Bouwpuin wordt verzameld en 

afgevoerd. De ingang van het gebouw Hoog en Laag wordt tijdens de sloop 

beschermd zodat slooppuin geen hinder veroorzaakt. Om verstuiving naar de 

omgeving tegen te gaan wordt het vrijkomende materiaal gedurende de sloop nat 

gehouden. 

 

- Hoe lang gaat de sloop duren? 

De sloopwerkzaamheden worden medio maart 2016 afgerond. 
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- Gaan we heien? 

Voor het ‘heien’ wordt er een trillingsarm schroefsysteem toegepast. Dit zal 

plaatsvinden rond begin april 2016. 

 

Informatie verhuur 

- Voor wie worden deze appartementen gebouwd?  

ViVa! Zorggroep bouwt voor dezelfde doelgroep als de huidige bewoners: mensen  

met een (zware) zorgvraag.  

 

- Wat is de huurprijs van de appartementen? 

De richthuurprijs ligt momenteel op de huidige huurtoeslaggrens.  

 

- Hoe kan ik in aanmerking komen voor een woning in de nieuwbouw van Overkerck? 

U kunt zich inschrijven bij de afdeling Zorgbemiddeling van ViVa! Zorggroep.  

 

Vervolgafspraak 

In maart 2016, voor de start van de nieuwbouw, zullen de omwonenden opnieuw worden 

uitgenodigd voor een informatieavond.  

 

Belangrijke data 

Start sloop         december 2015 

Start nieuwbouw        maart 2016 

Terugverhuizen naar Nieuw Overkerck     tweede helft van 2017 

 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over de sloop werkzaamheden kunt u contact opnemen met: GP Groot infra te 

Heiloo, telefoonnummer 088 472 07 00.  

Voor vragen over de nieuwbouw en het wonen in Overkerck kunt u terecht op de website; 

www.vivazorggroep.nl of contact opnemen met: ViVa! Zorggroep te Velsen-Noord, 

telefoonnummer 088 995 80 00. 

 

U kunt uw vraag ook mailen naar: vastgoed@vivazorggroep.nl.  

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 


