
 

De Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede brengen samen het nieuws voor de wijk 
uit. Hierin leest u allerlei informatie over de wijk: zowel de weetjes uit de buurt, als de 

nieuwsberichten rondom de wijkvernieuwing. Zo werken we goed samen. 

 

Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Op 25 februari was er een bewonersavond. In deze nieuwsupdate leest u terug waar we het op deze 
avond over hebben gehad. Natuurlijk leest u in deze update ook leuke verhalen over de wijk en een 
paar leuke tips. Doe er uw voordeel mee! Aan het einde van deze nieuwsupdate is een lijst met 
vragen en antwoorden opgenomen die op de bewonersavond aan de orde zijn geweest.  

 

Bewonersavond 

De bewonersavond in de Goede Herder Kerk werd geleid door avondvoorzitter Go Geurts, extern 
procesbegeleider van de Woonbond. We hebben koffie gedronken, er werd teruggekeken naar de 
gebeurtenissen van afgelopen half jaar en er was veel ruimte voor vragen. Daarna werd er het één en 
ander verteld over nieuwe onderzoeken. 

 
Samenwerken in één projectgroep 

Na een evaluatie over de samenwerking tussen Woonstede en de Bewonerscommissie, bleek dat dat 
beter kon. Op verschillende terreinen leverde dat vertraging op, en dat is voor niemand prettig. Voor 
de bewoners niet, en ook voor Woonstede niet. Ook al zijn er verschillende belangen, toch willen we 
graag samen verder. Daarom vormen de Bewonerscommissie en Woonstede nu één projectgroep 
Kolkakkerbuurt. Deze projectgroep vertegenwoordigt dus zowel de belangen van de bewoners, als de 
belangen van Woonstede. Dat levert soms stevige discussies op, maar we zijn beiden van goede wil 
om tot een goed plan te komen. Hiervoor hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt, die op 22 
februari door beide partijen zijn ondertekend. 

Onderzoek woonwensen 

De projectgroep vindt het belangrijk om te weten wat u vindt van uw huidige woning, wat uw 

woonwensen zijn en hoe u prettig woont. Daarom krijgt u in maart/april een enquête toegestuurd 

die u anoniem kunt invullen en terugsturen. U kunt de enquête ook digitaal invullen. Wij kunnen niet 

zien wat u persoonlijk heeft ingevuld, maar we ontvangen een overzicht met uitkomsten van de 

woonwensen van de hele wijk. Deze uitkomsten worden vervolgens aan alle bewoners bekend 

gemaakt. Als u graag samen de enquête invult, kan Tamara de Wit (e-mailadres 

tdewit@woonstede.nl) u helpen bij het invullen.  



 

Sociaal Plan 

De uitkomsten van het woonwensenonderzoek zijn belangrijk voor een Sociaal Plan. Hierin staat hoe 

alles geregeld wordt rond de wijkvernieuwing in de Kolkakkerbuurt. Hoe willen bewoners wonen, 

welke vergoedingen kunt u krijgen, enz. Er geldt een ander Sociaal Plan bij sloop dan bij renovatie. 

We zijn nu al aan het werk om zo goed mogelijk afspraken te maken over de verschillende 

regelingen. Iedereen die moet verhuizen in verband met sloop, krijgt in ieder geval de mogelijkheid 

om met voorrang naar een 

nieuwbouwwoning in de 

Kolkakkerbuurt terug te keren. 

Bewoners uit de te renoveren 

woning gaan terug naar hun 

gerenoveerde woning. Of we hiervan 

af willen wijken, bespreken we de 

komende tijd. De projectgroep wil 

een Sociaal Plan voor alle bewoners 

graag voor de zomer klaar hebben. 

Na het onderzoek van Inbo nemen 

we een besluit over welke woningen 

we willen slopen en welke mogelijk 

gerenoveerd worden. Hierna vragen 

wij of u hiermee instemt. Voordat u 

dit kan doen, moet u natuurlijk goed 

weten waar u aan toe bent. Voor de 

zomer hopen wij u duidelijkheid te 

geven over de uitkomst van het 

aanvullende onderzoek van Inbo en 

over de regelingen die dan voor u 

gelden.  

Hierna vragen wij u akkoord te gaan 

met het voorgenomen besluit en 

weet u welke regelingen voor u in 

een Sociaal Plan zijn vastgelegd. 

Zodra 70 % of meer van de huurders 

akkoord is wordt het besluit tot sloop 

of renovatie definitief en gaan de 

regelingen die dan voor u gelden in.   

Stedenbouwkundig Plan 

Vanaf de zomer starten we met het Stedenbouwkundig Plan. Bewoners die zich voor het 

meedenken hebben opgegeven, worden uitgenodigd om deel te nemen aan themabijeenkomsten. 

Als er een Stedenbouwkundig Plan is, weten we wat er in de vernieuwde Kolkakkerbuurt terug 

wordt gebouwd en wanneer uw woning aan de beurt is. Wilt u meedenken? Geeft u zich hiervoor 

dan op bij de projectgroep via info@kolkakker.nl 

 



Een nieuw bouwkundig onderzoek  
 
Woonstede heeft in het verleden onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de woningen in de 
Kolkakkerbuurt. De Bewonerscommissie had veel vragen bij de uitkomsten van deze onderzoeken. 
De Woonbond heeft op verzoek van de Bewonerscommissie ook naar de onderzoeken gekeken en 
deed de aanbeveling om bij een aantal woningen in de wijk de haalbaarheid van renovatie nader te 
onderzoeken. Woonstede heeft deze aanbeveling overgenomen. De projectgroep Kolkakkerbuurt 
heeft inmiddels opdracht gegeven aan bureau Inbo uit Woudenberg om dit bouwkundig onderzoek 
uit te voeren. Er worden twee groepen woningen onderzocht: 

 De woningen die na de oorlog, in 1947, nieuw zijn gebouwd vanwege oorlogsschade. 
o Klaprooslaan 15 en 17 
o Brinkweg 31 en 33 
o Talmalaan 2 t/m 12 (even) 
o Verlengde Maanderweg 11, 13, 13A, 13B, 19 en 21 

 De woningen aan de Kolkakkerweg, met uitzondering van de nummers 2 en 4 
 

Niet alle woningen worden onderzocht. Als Inbo bij u thuis wil kijken, maken ze hiervoor binnenkort 

met u een afspraak. 

Maar waarom deze woningen?  

 De woningen uit 1947 zijn in betere staat dan andere woningen. 

 De woningen aan de noordzijde van de Kolkakkerweg zijn in 1985 gerenoveerd; deze renovatie is 
kwalitatief aantoonbaar beter dan de renovatie van de rest van de wijk die in 1975 is uitgevoerd. 

 De woningtypes aan de Kolkakkerweg vallen vrijwel allemaal binnen de aanbeveling in de second 
opinion van de Woonbond. 

 Het beeld van de Kolkakkerweg is voor iedereen hét icoon van de Kolkakkerbuurt, die 
stedenbouwkundig gezien ook het sterkst is. 

 Om in de nieuwe situatie voldoende kwaliteit te kunnen leveren, is het belangrijk dat er niet 
overal in de buurt blokjes renovatie en nieuwbouw door elkaar heen komen te staan.  

 

Van de woningen in het rood wordt bekeken of renovatie mogelijk is:  

 
Wilt u Inbo toegang 

geven tot uw woning als 

het wordt gevraagd?  



3 weetjes over het onderzoek 

1. Bureau Inbo inspecteert 20 van de 74 woningen en stelt hiervan een rapport op. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in maart en april van dit jaar. In mei bespreekt de projectgroep de 
onderzoeksresultaten, waarna in juni keuzes worden gemaakt. 

2. De woningen kunnen alleen worden gerenoveerd als ze hierna nog minimaal 50 jaar mee 
kunnen. Ook moet het mogelijk zijn om de woningen energiezuinig te maken. Ze moeten na de 
renovatie label A hebben. Het betekent dat de woningen voor de toekomst weer lange tijd 
meekunnen. 

3. Onderzoek van de 74 woningen betekent niet dat al deze woningen ook gerenoveerd worden. Na 
het onderzoek zullen Woonstede en de Bewonerscommissie de uitkomsten bespreken en tot een 
eindvoorstel komen. 

 
Buurtbewoner aan het woord 
Meneer Korthouwer, 79 jaar, Brinkweg 

 
Op de Brinkweg woont meneer Korthouwer (79 jaar) samen met zijn vrouw (75 jaar). Meneer 
Korthouwer woont al bijna 50 jaar in deze straat. Hij heeft op deze plek 35 jaar een bloemenzaak 
gehad, samen met zijn kinderen. Hij heeft veel 
planten en bloemen zelf gekweekt, maar later kocht 
hij ook steeds meer in. Er staat nog een enorme kas 
in de tuin die herinnert aan de tijd dat de zaak volop 
bloeide. Het was hard werken: om 5 uur opstaan en 
‘s avonds om 11 uur pas stoppen.  
 
Het echtpaar is erg muzikaal. Ze hebben elkaar dan 
ook ontmoet op de muziekvereniging. Ze spelen 
beiden accordeon en tijdens het interview konden we 
ook nog even meegenieten van een superleuk duet! 
Ook is meneer drummer en drumt hij momenteel bij 
de RAC. Verder hebben ze het erg naar hun zin in de 
Kolkakkerbuurt. Meneer Korthouwer vindt het een 
geweldige wijk en hij woont er met veel plezier! 

 

Inloopmomenten in Buurtcentrum de Kolk 

Heeft u ook wel eens zin om buiten de deur een kopje koffie te drinken? Om even een praatje te 
maken of om andere mensen te ontmoeten? Dan bent u van harte welkom bij de verschillende 
inloopmomenten die door verschillende organisaties worden georganiseerd in Buurtcentrum de Kolk. 
Tijdens deze inloop zijn er ook mensen aanwezig die u verder kunnen helpen met vragen die u heeft 
over huishoudelijke hulp, voorzieningen in huis, belastingformulieren en andere formulieren invullen, 
eenzaamheid, enzovoort.  
Op maandag is er een inloopmiddag voor iedereen die maar zin heeft om te komen, van 15.30 tot 
17.30 uur. Op woensdag is er een inloopochtend speciaal voor senioren, van 10.15-11.15 uur. 
 
Hulp voor senioren bij invullen belastingaangifte  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Bezoek dan het Belastingspreekuur 
voor senioren. Vanaf half februari worden er spreekuren georganiseerd. Bij de steunpunten Havezate 
(Stationsweg 114, Ede) en Ericahorst (Proosdijerveldweg 55, Ede) gebeurt dat in samenwerking met 
de ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOG). Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u contact 
opnemen met de receptie van Malkander tel.nr. 0318 20 80 80. 



 
Overzicht van vragen die gesteld zijn tijdens de bewonersavond  

Waarom wordt er opnieuw een woonwensenonderzoek gedaan? Vorig jaar is Cees Veldman langs 
geweest waarbij vragen zijn gesteld over mijn woonwensen en de Bewonerscommissie heeft een 
enquête over woonwensen gehouden?  
De projectgroep heeft afgesproken om informatie die eerder is verzameld niet te gebruiken voor het 
Sociaal Plan of het Stedenbouwkundig Plan. Het gesprek van Cees Veldman was vooral informatief en 
de vragen die in een eerdere enquête zijn gesteld, zijn andere vragen dan we nu gaan stellen.  
 
Hoe kunnen we in juli beslissen of we het eens zijn met de plannen zonder een definitief 
stedenbouwkundig plan? 
Op het moment dat we vragen of u akkoord gaat met het voorgenomen besluit, zijn de aanvullende 
onderzoeken van Inbo bekend. Dan weet u welke regelingen voor u in een Sociaal Plan zijn 
vastgelegd. Dan weet u wat er met uw woning gaat gebeuren en wat dat voor u betekent. We weten 
dan nog niet precies wat er terug wordt gebouwd. Wel dat u bij sloop van uw woning met zekerheid 
kunt terugkeren als u dat wilt. De projectgroep doet haar best om met een goed voorstel te komen 
waar u gerust akkoord op kunt geven. 
 
Waarom worden het Sociaal Plan en het Stedenbouwkundig Plan niet gelijktijdig gemaakt en 
afgerond? 
De gesprekken die ertoe hebben geleid dat er een goede samenwerking is ontstaan, hebben voor 
wat vertraging gezorgd. Vanuit de wijk horen wij geregeld geluiden dat er nu al bewoners zijn die 
graag willen verhuizen die wachten op een Sociaal Plan. Wij willen het Sociaal Plan niet verder 
vertragen. Daarom is gekozen om voor de zomer met een Sociaal Plan te komen en niet te wachten 
op het Stedenbouwkundig Plan.  
 
Gaat de huurverhoging in juli 2016 door? 
Nadat 70 % of meer van de huurders akkoord gaat met het voorgenomen besluit en er een definitief 
besluit tot sloop/renovatie wordt genomen wordt de huur van alle woningen in de Kolkakkerbuurt 
bevroren. Dit is afgesproken met de Huurdersbond Ede e.o. en vastgelegd in het Sociaal Statuut 
wijkvernieuwing. Of dit voor 1 juli lukt, is op dit moment onzeker. 
 
Kunnen bewoners kiezen wat wordt gebouwd en wat er in het Stedenbouwkundig Plan komt? 
De komende maanden gaan we werken aan een stedenbouwkundig plan. Als u wilt meedenken heeft 
u zich eerder hiervoor kunnen aanmelden bij de Bewonerscommissie. Als u dit niet heeft gedaan dan 
kan dit alsnog. We willen dan samen met de “meedenkers” tijdens thema bijeenkomsten nadenken 
over een vernieuwde Kolkakkerbuurt. 
 
Worden de woningen die niet in het onderzoeksgebied van Inbo vallen nu definitief gesloopt? 
Voor de woningen die niet in het onderzoeksgebied van Inbo vallen, blijft het voorgenomen 
sloopbesluit van kracht. 
 
Worden er ook woningen teruggebouwd die geschikt zijn voor mantelzorg? En komen er 
levensloopbestendige woningen? 
De wens wordt genoteerd en ingebracht bij het maken van het Stedenbouwkundig Plan. 
 
Stel dat mijn woning (die wordt onderzocht) wordt gerenoveerd, blijft de tuin dan net zo groot als 
deze nu is? 
Omdat het nog niet bekend is wat er precies wordt gedaan als we gaan renoveren, is het nu erg lastig 
om te zeggen of de tuin gelijk blijft. We verwachten dat dit wel het geval is. Hier proberen we in juni 
een antwoord op te geven. 



 
Zijn de uitkomsten van het aanvullende onderzoek door Inbo straks voor alle bewoners in te zien? 
Dit bespreken we in de projectgroep. Hier krijgt u later een antwoord op.  
 
Stel dat mijn woning wordt gerenoveerd? Kan er dan ook een stenen schuur in de tuin worden 
bijgebouwd? 
Deze wens wordt genoteerd. Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor het aanbrengen van 
standaard uitbouwen en/of bijgebouwen. 
 
Kun je na de sloop van je woning ook terugkeren naar een nieuwbouwwoning op dezelfde plek? 
Het is niet gebruikelijk om dit te doen en bovendien zeer lastig. Het zou namelijk kunnen voorkomen 
dat op de plek waar uw woning nu staat iets anders wordt teruggebouwd. Zoals bijvoorbeeld een 
seniorencomplex of een speeltuin. We hebben deze wens vaker gehoord en bespreken dit tijdens de 
bijeenkomsten over het Sociaal Plan. 
 
Moet je verhuizen als je woning wordt gerenoveerd? Of kun je ook in je woning blijven wonen? 
Bij een mogelijke renovatie wordt in de woning veel gedaan. Zoveel, dat het niet mogelijk is om 
tijdens de renovatie in de woning te blijven wonen. U verhuist dan tijdelijk naar een andere woning. 
 
Kun je als je woning wordt gerenoveerd terugkeren naar je eigen woning? 
Ja. Het huurcontract wordt bij een renovatie niet beëindigd. U moet dan tijdelijk verhuizen naar een 
andere woning maar keert weer terug in uw gerenoveerde woning. 
 
Wordt er bij renovatie ook gekeken wat er al in de woning is gedaan? Of wordt in iedere woning 
hetzelfde aangepakt? 
Bij renovatie wordt iedere woning apart opgenomen en wordt bekeken wat er in de woning moet 
gebeuren. Daarna wordt zoveel mogelijk hetzelfde pakket uitgevoerd. Het is erg prijzig om in iedere 
woning iets anders te doen. Als u zelf iets heeft veranderd, wordt bekeken of het kan blijven zitten. 
 
Is het extra onderzoek een vooropgezet plan om aan 70 % akkoord te komen? 
Nee. Het extra onderzoek heeft voor veel interne discussie gezorgd zowel bij de Bewonerscommissie 
als bij Woonstede. Uiteindelijk zijn we samen tot goede afspraken gekomen die deels tegemoet 
komen aan de wens die de bewoners hebben uitgesproken voor behoud van een deel van de wijk.  
 
Onderzoekt Woonstede of bij renovatie kan worden gerestaureerd naar de oorspronkelijke 
situatie?  
Het is niet de bedoeling om te restaureren naar de oude staat, maar waar mogelijk wordt er wel 
rekening gehouden met authentieke elementen. Hierbij wordt ook gekeken naar wat betaalbaar is.  
 
Waarom worden alleen de woningen aan de Kolkakkerweg opnieuw onderzocht en die uit 1947? Er 
staan in het overige gebied ook woningen die mogelijk voor renovatie in aanmerking komen?  
Zie hiervoor de toelichting onder het kopje ‘Maar waarom deze woningen?’ 

 
Stel dat ik in een woning woon die uiteindelijk toch gerenoveerd wordt. Worden mijn individuele 
wensen dan meegenomen bij de renovatie? Bijvoorbeeld als ik toch liever naar een 
nieuwbouwwoning of een woning buiten de wijk wil verhuizen? 
We proberen om iedereen in de wijk de mogelijkheid te geven om buiten de wijk of naar een 
nieuwbouwwoning te verhuizen. Dus ook als uw woning wordt gerenoveerd. Hierover maken we 
afspraken in het Sociaal Plan. 
 
 


