
!!De vriezer is tweedehands, het
bankje komt ergens uit een kerk, de

toonbank is van gebruikt hout

Boerderijwinkel Keetenburgh is ook een ontmoetingsplek
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Hippolytushoef " Het was ook dit jaar weer een trekpleister
van formaat. De Halloweenmarkt in Hippolytushoef trok belang-
stellenden van heinde en ver.

Om twee uur ’s middags meldden zich vrijdag de eerste bezoe-
kers. Het evenement werd opWieringen voor de 33e keer gehou-
den,nadat het vorig jaarwas afgelast vanwege de aangescherpte

coronaregels.De organisatie had zo’n vijftig vrijwilligersweten te
strikken die zich in de buurt van de marktkramen ophielden.
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HIPPOLYTUSHOEFHalloweenmarkt weer in trek na jaartje stilte

Wieringerwerf " Op de beoogde
plek aan het Westrak ligt nu nog
grasland, maar de initiatiefnemers
hopen dat volgend jaar de eerste
paal in de grond kan.

Wanneer alles voorspoedig ver-
loopt, kan het logiescentrum in
2023 in gebruik worden genomen.
Voor er daadwerkelijk gebouwd kan
worden, zal eerst het bestemmings-
plan aangepast moeten worden.

Rudy Vastenburg van Vastenburg
& De Boer Bouwkostenadvies kijkt
straks vanuit zijn pand recht op het

complex uit. ,,Je kan wel zeggen dat
je het liever niet in de achtertuin
wil, maar die mensen moeten toch
ergens gehuisvest worden’’, zegt hij.

,,Ik woon hier bovendien niet, dus
het is alleen wanneer ik hier werk. Ik
ben blij dat NL Jobs erachter zit, dat
is een goede organisatie. Geen cow-
boys.’’

Waldek Wrobel is beheerder bij
Expertisecentrum Flexwonen aan

de Stek in Wieringerwerf. Verdeeld
over drie gebouwen verblijven hier
gebruikelijk 150 arbeidsmigranten.
Hij is zelf bewoner van het complex.
,,Als je het over het hele jaar bekijkt,
zitten we voor negentig procent
vol’’, zegt hij.

Hoogwaardig
Hoe denkt hij over dit plan? Hij ziet
het niet echt als concurrentie, want
de vraag naar huisvesting is nu een-
maal groot in de omgeving. Hij be-
kijkt de tekeningen en de artist im-
pressions die zijn gemaakt van het
Flex Logement Wieringerwerf. De
initiators omschrijven het project
als ’hoogwaardige huisvesting’ en
daar kan hij zich wel in vinden. ,,Re-

ally nice, echt mooi.’’

Pluspunt
Toch geeft hij aan dat er zeker nog
verbeteringen mogelijk zijn. ,,Ik zie
dat de kamers allemaal een eigen
toilet en badkamer hebben, dat is
een pluspunt. Wij hebben gedeelde
voorzieningen. Maar de kamers in
dit plan ontberen wel een keuken.
Bij ons kunnen de mensen zelf ko-
ken op de kamer en dat vinden ze
toch prettig.’’
# Regio 2-3: Bewoners van

Logiescentrum in
Middenmeer weten wat ze
kunnen verwachten van NL
Jobs. ’Ik vind het hier heel
prettig’

INTERVIEWS Positieve reacties op nieuwbouw voor vierhonderd arbeidsmigranten

’NL Jobs zijn geen cowboys’
Het plan voor een zoge-
noemd Flex Logement
met vierhonderd bedden
aan de Westrak in Wie-
ringerwerf kan op posi-
tieve reacties rekenen.
Uitzendbureau NL Jobs
en Ursem Modulaire
Bouwsystemen willen op
bedrijventerrein Robben-
plaat een complex reali-
seren bestaande uit acht
blokken van drie bouwla-
gen.
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’Eigen toilet en
badkamer, dat is
een pluspunt’


