Kolkakkerbuurt
Informatie
Sloop Kolkakkerbuurt onvermijdelijk
Het wordt tijd dat u duidelijkheid krijgt over wat er met de
Kolkakkerbuurt in 2017 en daarna gaat gebeuren. Wordt het
renovatie of sloop? Woonstede komt tot de conclusie dat
sloop onvermijdelijk is.

Ook zijn wij te
vinden op:

Toch prettig wonen
U woont misschien prettig in de Kolkakkerbuurt ondanks de genoemde problemen.
Misschien hebt u zelf veel verbeterd aan
de woning. Daarnaast heeft Woonstede het
nodige aangepakt om de woningen bewoonbaar te houden. Dit is echter steeds gebeurd
met in het achterhoofd de wetenschap dat er
op kortere termijn echt iets moet gebeuren.
En dat moment is nu aangebroken.

Na onderzoek en berekeningen is duidelijk
geworden dat het slopen van de woningen
in de Kolkakkerbuurt onvermijdelijk is. Er
zijn vele bouwkundige problemen in de
wijk. Daarnaast zijn door o.a. de Verhuurderheffing de financiële mogelijkheden van
Woonstede beperkt.
De Kolkakkerbuurt heeft woningen nodig die
betaalbaar, energiezuinig en comfortabel
zijn. Ook daarom kiezen we voor sloop. Het
besluit tot sloop betekent niet dat u weg
moet uit de wijk. U kunt meepraten over de
woningen die nieuw worden gebouwd en als
het zover is, terugkeren in de wijk. Daarover
kunt u verderop in deze informatiekrant
meer lezen.
Welke bouwkundige problemen zijn er?
In de Kolkakkerbuurt staan 163 woningen.
Daarvan zijn er 145 gebouwd in de jaren
’20 van de vorige eeuw en 18 woningen zijn
in 1947 gebouwd. In 1972 en in 1985 zijn
er renovaties geweest. Uit bouwtechnisch
onderzoek werd veel duidelijk. Zeker 80
woningen hebben last van verzakkingen door
funderingsproblemen. Dit leidt tot scheuren
in de gevel, scheve vloeren, scheurende rioleringsbuizen en andere hinderlijke problemen.
Verder is het hout van veel woningen aan-

getast door houtworm. Vooral de houten dakconstructies hebben hieronder te lijden.
Tijdens de renovatie van 1972 werden 116
woningen gerenoveerd. Bij een groot deel
van de woningen werd een dragende binnenmuur weggehaald om ruimte te winnen. Daarvoor in de plaats is een dragende
stalen balk geplaatst. Deze stalen balk werd
niet overal volledig in de muur verankerd.
Daardoor zijn vloeren gaan doorbuigen
met allerlei gevolgen zoals scheuren in de
buitenmuren.

Kostenvergelijking renovatie - nieuwbouw
Woonstede heeft de kosten van renovatie
en sloop/nieuwbouw op een rij gezet.
Hieruit komt naar voren dat sloop/nieuwbouw veel goedkoper is dan renovatie.
En bij renovatie blijven nog enkele flinke
nadelen bestaan:
• Het wooncomfort blijft beperkt. Zo
blijven de vertrekken klein en de ruimte
in huis beperkt.
• De woning houdt hogere energiekosten
en een bepaald leefklimaat dat nooit
zo prettig wordt als in een nieuwbouwwoning.

Wat komt er?
Er komen minimaal net zoveel woningen
terug als er worden gesloopt. Welke woningtypes er komen is nog niet bekend omdat u
daarover kunt meedenken. Hierover leest u
meer op pagina 3. Woonstede wil woningen
bouwen die aansluiten bij uw wensen en passen bij deze tijd.

Informatieavond
Op dinsdag 16 juni 2015 organiseren
we een informatieavond. Uitgenodigd
worden alle huurders van het gebied
(zie kaartje pagina 2) tussen de Kolkakkerweg, de Klaprooslaan, de Verlengde
Maanderweg, de Prinsesselaan en de
Klaas Katerlaan. U krijgt op deze avond
antwoord op vragen die u nog heeft naar
aanleiding van deze informatiekrant. De
avond wordt gehouden in de ‘Taborkerk’,
Prinsesselaan 8. Inloop: vanaf 19:00 uur
met koffie. De avond duurt van 19:30 tot
21:30 uur. Voor omwonenden is er een
dag later ook een informatieavond.

Wat er tot nu
toe gebeurde

Wat gebeurt er de
komende maanden?

De voorgeschiedenis

Van juni – december 2015 Stedenbouwkundig plan.
Voordat het 2017 is, moet er eerst een plan worden gemaakt waarin is
vastgelegd hoe de wijk wordt ingericht nadat de woningen zijn gesloopt.
Zo’n plan wordt een ‘Stedenbouwkundig Plan’ genoemd. Dit plan is er nu
nog niet omdat het de bedoeling is dat u daarover mee kunt denken. In de
komende maanden organiseren we daarom een aantal bijeenkomsten met
bewoners en omwonenden, maar ook met de gemeente Ede.

‘U kunt nog tot 2017 blijven wonen’ stond er in de laatste
brief die u in 2010 kreeg. Maar wat gaat er daarna gebeuren?
De directie van Woonstede liet deze vraag open. Die vraag
kan nu worden beantwoord.
Woonstede moest in 2009 beslissen wat er met de woningen
in de Kolkakkerbuurt zou gebeuren. Directeur Marian Teer:
“We gingen zorgvuldig te werk. Een woning is voor u en voor
mij heel belangrijk: het is waar je je thuis voelt, waar je leeft.
Daarom lieten we in 2009 niet alleen een technisch onderzoek doen, maar ook een woontevredenheidsonderzoek. Ook
bezochten wij woningen en spraken met huurders.”
Na dit grondige onderzoek kon de conclusie worden getrokken dat de meeste bewoners prettig wonen maar ook dat er
binnen 10 tot 15 jaar echt iets moet gebeuren met de woningen. Dat is een lange tijd. Een tijd waarin veel kan veranderen in onze economie, of bijvoorbeeld de politiek. Daarom
besloot de directie de route nog niet verder uit te stippelen.
Er veranderde inderdaad veel voor corporaties na 2009. Dit
jaar kwam een nieuwe Woningwet en corporaties werden
verplicht o.a. de Verhuurderheffing te betalen. In de praktijk
betekent dit dat Woonstede plotseling jaarlijks per woning
2 maandhuren aan de overheid moet betalen. Hierdoor is
er veel minder ruimte om te investeren. Daarom willen we
verstandig investeren in nieuwe betaalbare woningen die
nog lang mee kunnen.

Kaart van woningen die betrokken zijn bij het project Kolkakkerbuurt

November 2015 – januari 2016: Sociaal Plan
Verder wordt er ook gewerkt aan een Sociaal Plan. In dit document
worden alle rechten en plichten vastgelegd die Woonstede samen met de
Huurdersbond maakt. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over een nieuwe
woning. Kunt u terugkeren? En waar kan dat dan? En welke financiële
regelingen zijn er? Woonstede hecht veel waarde aan een Sociaal Plan waar
u achter staat. Tamara de Wit, die voor dit onderdeel contactpersoon is bij
Woonstede, licht nog even toe: “U kiest straks een nieuwe of vernieuwde
plek om zich thuis te voelen. Ik begeleid u daar bij maar kan deze niet voor
u kiezen. Ik besteed graag veel aandacht aan de wensen die iedere bewoner
heeft, en vind het daarbij belangrijk dat iemand zich prettig en serieus
behandeld voelt. Samen moeten we het uiteindelijk doen.”
Als huurder bent u in de wet ook goed beschermd. U heeft bij sloop van de
woning recht op een verhuiskostenvergoeding van € 5857,00 ( prijspeil
2015) en op een passende vervangende woonruimte.
Doorkijkje naar 2016
In 2016 worden voorbereidingen getroffen voor de sloop van de woningen
die naar verwachting start in 2017. Over de stappen die nog worden
genomen krijgt u te zijner tijd meer informatie:
• Bodemonderzoek en asbestonderzoek
• Individuele gesprekken met bewoners
• Bestemmingsplanprocedure
• Uitvoering Sociaal Plan

Denkt u mee over de wijk?
Om een Stedenbouwkundig Plan te maken, organiseren we
bijeenkomsten waarop u kunt meedenken over de woningen
die er komen. Omdat er geen bewonderscommissie is,
vertegenwoordigt de Huurdersbond Ede u als bewoner en wil u
daar graag bij betrekken.
U kunt meedenken over vragen als: Welk type woning past bij
de buurt? Aan welke woningen is het meest behoefte? Waar zou
Woonstede het beste kunnen beginnen bij het vernieuwen van
de wijk? Liever parkeren langs de weg of in parkeerhavens? Wat
zijn mooie plekken voor groen en welke bomen zijn de moeite
waard om te behouden?
U kunt niet meedenken over het al of niet slopen van woningen.
Die keuze is door Woonstede al gemaakt.
Aanmelden bij de Huurdersbond
Als u over al deze zaken wilt meedenken, kunt u zich aanmelden bij de Huurdersbond door een e-mail te sturen naar
huurdersbond.ede@kpnmail.nl. U wordt dan nog deze zomer
uitgenodigd om mee te denken over het plan. Telefonisch kunt
u zich ook opgeven. Elke woensdag houdt de Huurdersbond
telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.30 uur op 0318-690388.
Buiten die tijden kunt u uw gegevens inspreken op het
antwoordapparaat.

Toekomst van De Kolk
De gemeente gaat samen met inwoners, organisaties en vrijwilligers
in de wijk Ede-West bekijken welke behoefte er is aan ontmoeten
in de wijk, wat daarvoor al aanwezig is en wat daarvoor nog extra
wordt gevraagd. Het huidige buurtcentrum De Kolk maakt onderdeel
uit van dit onderzoek. Voor vragen over buurtcentrum De Kolk kunt
u contact opnemen met Dennis Zwartkruis van de gemeente Ede, tel
0318-680159.

Niet alle woningen tegelijk
Een buurt wordt meestal niet in één keer gesloopt maar in kleinere
stukken ook wel ‘fasen’ genoemd. Dat geeft u de mogelijkheid om
terug te keren in de buurt. Ook hoeven dan niet alle bewoners
tegelijk te verhuizen, wat meer keuzemogelijkheden geeft. Door te
werken met fasen, kunnen we het werk maar ook de kosten over
meerdere jaren verdelen. Zoals het er nu uitziet, starten we in 2017
met de sloop van de eerste woningen en zijn we vervolgens ongeveer
5 jaar bezig. Als alles voorspoedig verloopt, is de totale buurt dan
rond 2021 vernieuwd.

Onderzoek naar beschermde
planten en dieren
Als we woningen slopen, wonen daar niet alleen mensen in. We zijn
wettelijk verplicht om alle beschermde dieren en planten in kaart
te brengen. Daarom voeren onderzoekers van bureau De Groene
Ruimte sinds kort inspecties uit in de Kolkakkerbuurt. Zij doen
tot dit najaar onderzoek naar de aanwezigheid van huismussen,
gierzwaluwen, maar ook eekhoorns en vleermuizen. Tegelijk kijken
ze ook naar beschermde plantensoorten. Aan het eind van dit jaar
wordt dit onderzoek afgerond. De uitkomsten worden meegenomen in de plannen.

Edwin Boonstoppel
projectleider

Even
voorstellen

Geeft leiding aan het projectteam
U ziet hem het meest op de informatieavonden waar hij
vragen beantwoordt, maar hij werkt ook veel samen met
de bewonersvertegenwoordiging.

Tamara de Wit
stadsvernieuwingsconsulent

Hierbij stellen wij graag het team
van Woonstede aan u voor. Het team

Is contactpersoon voor klanten
U merkt van haar: als u vragen heeft, iets wilt delen met
Woonstede over uw persoonlijke situatie en als u vragen
heeft over het sociaal plan.

is aanwezig op de informatieavond
maar ze zijn ook regelmatig in uw
buurt te vinden. Zo ook de momenten dat er een koffiekraam in de
wijk staat. U kunt bij deze kraam het

Kees Koolschijn
woonconsulent
Is voorzitter tijdens informatiebijeenkomsten
U ziet hem het meest: tijdens informatiebijeenkomsten
en als hij door de wijk loopt.

projectteam spreken en uw vragen
stellen.

Mathijs Hellegers
woonconsulent

Dat kan op:
• Dinsdag 9 juni
van 16.00 tot 18.00 uur
aan de Kolkakkerweg
• Donderdag 11 juni
van 10.00 tot 12.00 uur
op de hoek Brinkweg/Den Brink
Hebt u voor die tijd vragen?
Neem dan contact op met Mathijs Hellegers,
tel 0318 - 695 846

www.woonstede.nl

Is verantwoordelijk voor betrokkenheid van bewoners
U ziet hem het meest als u vragen heeft, iets wilt weten
over deze informatiekrant en tijdens de gesprekken over
de toekomst van de wijk.

Teunis van Hoffen
communicatieadviseur
Geeft communicatieadvies in het projectteam
U merkt van hem: als er gecommuniceerd wordt: via
brieven, nieuwsbrieven, webpagina’s maar ook via deze
Informatiekrant, via Twitter etc.

