
Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Waarschijnlijk hebt u onlangs ook het woonwensenonderzoek ingevuld. De 

formulieren worden nu verwerkt en we vertellen u hierover meer in de volgende 

nieuwsbrief. We weten al wel dat 122 bewoners meewerkten aan het onderzoek. Dat 

is een score van 80%, daar zijn we erg blij mee!  

Hoe staat het met het bouwkundig onderzoek? 

De afgelopen weken heeft bureau Inbo een onderzoek gedaan of 74 woningen in de 

wijk kunnen worden gerenoveerd. In mei krijgt de projectgroep een rapport waaruit 

duidelijk wordt of renovatie een optie is. We bespreken de uitkomsten met u op de 

bewonersavond.  

Tuinset voor een bloemetje 

Er is een buurtbewoner die een tuinset over heeft. 

Het gaat om vier stoelen en een tafel. Zowel de 

stoelen als de tafel zijn inklapbaar. Het meubilair is 

van metaal en heeft een donkergroene kleur en is in 

prima staat. Voor een bos bloemen kan de tuinset 

van eigenaar wisselen. Belangstelling? E-mail naar 

info@kolkakker.nl Wie het eerst reageert, maakt de 

grootste kans. 

Bijpraten over Sociaal Plan 

Eind mei wordt de laatste hand gelegd aan het Sociaal Plan. Omdat de 

Bewonerscommissie het belangrijk vindt dat u als bewoner daarover mee kunt 

denken, willen we een aantal dingen uit het Sociaal Plan bespreken met de 

meedenkers. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. Wilt u ook meedenken? Geef u dan 

op via info@kolkakker.nl 

 

  
Wijkbijeenkomst terug van weggeweest! 

Hebt u het al gemerkt? De wijkbijeenkomst is terug. Op 26 april was er een pre-

koningsdag koffiekraam nabij Brinkweg 7. Het concept is eenvoudig: een moment 

van ontmoeting van elkaar en van leden van het projectteam. U kunt al uw vragen 

stellen. U krijgt van tevoren een uitnodiging door de bus, maar de komende data zijn 

al bekend. Schrijf ze in uw agenda:17 mei en 7 juni. Heeft u een goed idee voor de 

invulling van de wijkbijeenkomst? Laat het weten via info@kolkakker.nl 

 

http://www.kolkakker.nl/


Buurtbewoner aan het woord 

Ingrid Vermeer, 44 jaar, Klaprooslaan 

Sinds 2010 woont Ingrid Vermeer 

aan de Klaprooslaan in een huis met 

charme en karakter, zoals ze het zelf 

omschrijft. Het huis is omgeven door 

een schitterende tuin, met een 

mooie vijver en moestuin. Wat als 

eerste opvalt als je voor haar huis 

staat, is de 'minibieb'. Deze staat 

hier nu drie jaar en de uitleen loopt 

goed! Ingrid schrijft zelf ook. Ze is 

van origine grafisch ontwerper en 

heeft haar eigen ontwerpbureau 

gehad. Later is ze ook journalistiek 

gaan studeren en tekstschrijver 

geworden. Ze doet bijvoorbeeld 

communicatiewerk voor een organisatie in Utrecht, maar schrijft zelf ook boeken. 

Ingrid heeft een handicap en heeft een boek geschreven over het omgaan en leven 

met een dwarslaesie. Ook heeft ze meegeschreven aan het boek 'Uitgelezen 

Lunteren' over de literaire geschiedenis van Lunteren. Momenteel wordt er een 

soortgelijk boek over Ede geschreven. Verder zijn haar hobby's tekenen, naaien, 

fotografie en lezen. Een leuke kennismaking met een veelzijdige vrouw! 

 

Bewonersavond 

Wilt u dit alvast in de agenda zetten? Op 

14 juni is er een bewonersavond. Het 

Sociaal Plan is klaar en we nemen dit met 

u door. Verder wilt u misschien meer weten 

over de toekomst van de wijk. Voor een 

groot deel zal dat op die avond nog 

onbekend zijn omdat we na de zomer pas 

starten met het Stedenbouwkundig Plan. 

Maar er is ook veel dat we nu al wel weten: 

u heeft immers een bewonersonderzoek 

ingevuld en er is u regelmatig om uw mening gevraagd. Daaruit zijn ‘uitgangspunten’ 

gekomen ofwel zaken waarvan u en wij vinden dat het in het Stedenbouwkundig Plan 

moet komen. ‘Behoud van het tuindorpkarakter’ is zo’n belangrijk punt. We hebben 

dus geen concrete plaatjes en tekeningen van hoe alles eruit gaat zien, maar deze 

belangrijke punten komen in ieder geval terug.  

  



Wanneer moet ik akkoord geven? 

Naar aanleiding van het bouwkundig onderzoek van Bureau Inbo doet de 

projectgroep een voorstel voor sloop en/of renovatie. Dat voorstel geeft precies aan 

welke woningen worden gesloopt en welke worden gerenoveerd. Over dat voorstel 

wordt uw stem gevraagd. Als meer dan 70% van de bewoners ja zegt tegen het 

voorstel dan neemt Woonstede een definitief besluit tot sloop en/of renovatie.  

Om te bepalen of u met het voorstel in kunt stemmen, is het belangrijk dat u naar de 

bewonersavond komt. Daar vertellen we u wat het voorstel is geworden, en we 

vertellen over het Sociaal Plan: daar staan uw rechten en plichten in. U stemt niet 

voor of tegen het Sociaal Plan, maar het Plan kan u wel helpen om een beslissing te 

maken. In het Sociaal Plan moet voldoende voor u geregeld zijn, om met een gerust 

hart voor te stemmen.  

U krijgt het Sociaal Plan ook op papier thuis gestuurd. In de week na de 

bewonersavond kunt u nog al uw vragen stellen aan de projectgroep. Dat zal zijn op 

een vast punt in de buurt, waar u gemakkelijk naar toe kunt komen. U kunt die week 

ook de akkoordverklaring tekenen. Als 70% of meer van de huurders akkoord is, kan 

door Woonstede een besluit worden genomen. Daarna kunnen de regelingen ingaan 

die voor u gelden. 

 

Malkander: voor elkaar 

Sinds 1 januari werken drie verschillende organisaties met elkaar samen. De 

Medewerker (vrijwilligers- en hulpcentrale), Senioren Welzijn Organisatie (SWO, 

seniorenondersteuning) en Welstede (de welzijnsorganisatie waar ook de 

buurthuizen onder vallen, zoals de Kolk). Zij 

hebben een nieuwe naam: Malkander. Dat is 

Veluws dialect voor 'met elkaar' of 'voor elkaar'. 

Bij Malkander kun je om hulp vragen. Iedereen 

zit wel eens in een situatie waarin het fijn zou zijn 

als iemand even meedenkt, meehelpt of 

meeleeft. In eerste instantie zul je daarvoor een 

beroep doen op mensen uit je naaste omgeving 

zoals familie, vrienden of bijvoorbeeld mensen uit de kerk. Maar wat doe je als je dat 

niet hebt? Dan kun je een beroep doen op Malkander. Zij denken graag met je mee 

over een oplossing en kunnen eventueel vrijwillige hulp inschakelen. Aarzel niet om 

contact op te nemen. Bel 651312 of mail: info@malkander-ede.nl 

 

Eenzaamheid 

Afgelopen winter is het meerdere keren in het journaal geweest: dat mensen zich 

steeds eenzamer gaan voelen. En dat zal in onze buurt niet anders zijn. Daarom is 

het van belang dat we een beetje op elkaar letten. Maak eens een praatje met de 

buurvrouw, drink samen een kopje thee, groet de mensen die langs lopen. En als u 
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echt iets wilt doen aan dat nare eenzame gevoel, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan 

doen, of koffie drinken in het buurtcentrum of in één van de kerken. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat het doen van vrijwilligerswerk en het opzoeken van andere mensen 

het eenzame gevoel vermindert. Hieronder vindt u tips. Voor meer tips kunt u altijd 

terecht bij de Bewonerscommissie (spreek ons aan, of mail: info@kolkakkerbuurt.nl) 

Tip 1: Doe vrijwilligerswerk in de buurt  

Word vrijwilliger bij de Kolk: Er zijn vele vormen waarop u actief bij het buurtwerk 

betrokken kunt zijn. Daar staat ook iets tegenover: een zinvolle vrijetijdbesteding, de 

mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus of activiteiten die het 

buurtcentrum organiseert, vergoeding van te maken reiskosten, nieuwe kennissen en 

vrienden. Wij geven u graag meer informatie. Bel 0318-612022 of mail 

kolk@malkander-ede.nl  

Word vrijwilliger bij de Korenbloem (speeltuin): Wilt u als vrijwilliger meedoen aan 

het organiseren en uitvoeren van leuke activiteiten voor de kinderen? Iedere 

helpende hand is van harte welkom! Bel 0318-615293 of mail 

info@speeltuindekorenbloem.nl  

 

Tip 2: Ga koffiedrinken in de buurt (en neem de buren mee!) 

Koffie in de Kolk [1]: Elke maandag een inloopmiddag voor iedereen die maar zin 

heeft om te komen. Er zijn mensen aanwezig om vragen aan te stellen. Van 15.30 tot 

17.30 uur Schaapsweg 7A 

Koffie in de Kolk [2]: Een inloopochtend speciaal voor senioren. Met de 

mogelijkheid om vragen te stellen. Elke woensdagochtend van 10.15 tot 11.15 uur, 

Schaapsweg 7A 

Koffie in de Goede Herder Kerk, Open Kerk: Voor de gezelligheid, ontmoeting, 

een spelletje of een goed gesprek. Voor alle leeftijden, kinderen ook welkom (er is 

een speciaal kinderprogramma).Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, 

Ganzenweide 17 

Koffie in de Nieuwe Kerk, Koffie en sfeer: Gewoon gezellig koffie drinken, soms 

een spelletje, of wat creativiteit. Van harte welkom op elke woensdagochtend van 

10.00 tot 11.30 uur, Verlengde Maanderweg 33. 

Koffie en Bingo in de Korenschoof (in de speeltuin): Het eerste bakje koffie met 

een koekje krijgt u van de speeltuin. De bingokaarten kosten € 0,50 per stuk. Het is 

de laatste Bingo voor de zomer: 12 mei 2016. De zaal is open vanaf 19.30 en de 

Bingo begint om 20.00 uur. Korenbloemlaan 9A 

 
Colofon. De Kolkakkerbuurt Nieuwsupdate is een uitgave van de Projectgroep Kolkakkerbuurt. In deze 

projectgroep werken de Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede samen aan de toekomst van de 

Kolkakkerbuurt. Input voor deze nieuwsbrief kan naar info@kolkakker.nl. Contactpersoon is Lisan 

Verboom, Kolkakkerweg 26. 
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