
Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Zoals beloofd, kunt u hier een samenvatting vinden van het onderzoek naar de 

woonwensen. Deze uitkomsten zijn belangrijk bij het maken van plannen als het 

Sociaal Plan, Stedenbouwkundig Plan en daarna voor de architect bij het ontwerpen 

van de nieuwe woningen.  

 

Samenvatting  
In het onderzoek wordt het volgende duidelijk over de bewoners van de 

Kolkakkerbuurt. Met bewoners worden in dit onderzoek huurders bedoeld die een 

woning huren van Woonstede op basis van een huurcontract voor onbepaalde tijd: 

 Er wonen veel kleine huishoudens in de Kolkakkerbuurt. 

 36% van de bewoners woont alleen.  

 35% woont samen met een partner zonder kind(eren). 

 28% van de huishoudens wordt gevormd door een- of tweeoudergezinnen. 

 Van de huurders is 4% jonger dan 35 jaar. Er wonen veel ouderen in de buurt: 
34% is 55-69 jaar en 31% is 70 jaar of ouder. 

 Er is sprake van een soort driedeling wat betreft woonduur: 32% woont er korter 
dan 10 jaar, 38% tussen 10 en 30 jaar, en 30% woont er 30 jaar of langer. 

 65% van de huishoudens heeft een inkomen tot € 1.859 per maand/4 weken. Van 
de huishoudens met een inkomen tot € 1.000 bestaat 73% uit alleenstaanden. 
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De waardering van de huidige woning 

 De bewoners zijn wat betreft hun woning het meest tevreden over de grootte van 
het perceel/de tuin, het aantal slaapkamers en de grootte van de woning. 

 Het meest ontevreden zijn zij over de onderhoudssituatie van de woning en de 
warmte- en geluidsisolatie. 

 Wat betreft de woningen die zijn genomineerd om te worden gesloopt, zijn de 
bewoners het meest tevreden over de grootte van het perceel/ de tuin, het aantal 
slaapkamers en de plek van de keuken; zij zijn het meest ontevreden over het 
onderhoud en de warmte- en geluidsisolatie. 

 Wat betreft de woningen die kans maken om te worden gerenoveerd, zijn de 
bewoners het meest tevreden over de grootte van het perceel/ de tuin, het aantal 
slaapkamers, de grootte van de woning en het karakter/uitstraling van de woning; 
het minst tevreden zijn zij over de warmte-isolatie, onderhoud/ventilatie en de 
geluidsisolatie. 

 Ruim 2/3 van de bewoners heeft de woning verbouwd of aangepast. 

 In 21% van de woningen zijn aanpassingen aangebracht om medische redenen. 
 

De waardering van de buurt 

 86% van de bewoners geven aan (erg) prettig in de buurt te wonen en 70% geeft 
aan (erg) gehecht te zijn aan de buurt. 

 De aspecten die bewoners het meest waarderen zijn de voorzieningen/winkels, 
de contacten in de buurt, de veiligheid, de indeling van de straten en groen. Het 
minst tevreden zijn zij over voorzieningen voor jongeren van 12+,  
parkeergelegenheid, speelvoorziening, openbaar vervoer en onderhoud groen. 

 Van de bewoners vindt 2% dat de buurt erop vooruit is gegaan, 42% vindt dat de 
buurt gelijk is gebleven en 41% vind vindt dat de buurt achteruit is gegaan en 
16% heeft geen mening. 

 

  

Is de buurt vooruit gegaan, achteruit gegaan 
of gelijk gebleven?

Vooruit Gelijk gebleven Achteruit Weet niet/ geen mening



Woonwensen  

 Van de bewoners van wie de woning kans maakt om te worden gerenoveerd wil 
43% terugkeren en 26 % misschien. 

 Van de bewoners van wie de woning is genomineerd om te worden gesloopt wil 
47% terugkeren en 33% 
misschien. 

 Van de bewoners van wie de 
woning is genomineerd om te 
worden gesloopt wil, als dat 
mogelijk is, 28% verhuizen naar 
een gerenoveerde woning en 
39% misschien.  

 Als bewoners mogen kiezen, dan 
kiest 62% voor een huurwoning 

van Woonstede en 15% voor een 
levensloopbestendige 
(huur)woning.  

 Als bewoners mogen kiezen, kiest 30% voor een eengezinswoning met grote tuin 
en 29% voor een gelijkvloerse woning op de begane grond met een kleine tuin. 

 Men wenst minimaal 2, maar liever nog 3 slaapkamers (43%). 

 Of duurzaamheid wenselijk is, hangt af van de vraag of de huur hoger wordt.  

 Voor de volgende woning vinden bewoners de volgende zaken vooral belangrijk: 
eigen garage/schuur, voldoende parkeergelegenheid en een bruikbare zolder. 

 In de buurt vinden bewoners de volgende zaken vooral van belang: openbaar 
groen met bankjes, openbare parkeerplaatsen en honden uitlaatplaats. 

 Bij het verhuizen zien bewoners vooral op tegen vele werk met verhuizen, twee 
keer verhuizen en alles regelen. 

 
N.B. Het gehele onderzoek kunt u vinden op www.kolkakker.nl 

 

Nieuwe datum bewonersavond 
Voor de bewonersavond is een nieuwe 

datum gepland: 28 juni om 20.00 uur in de 

Goede Herderkerk aan de Ganzenweide 17.  

 

Wijkontmoeting  

7 juni van 17.00 -19.00 is er weer een 

wijkontmoeting. Komt u ook een keer kijken 

en anderen ontmoeten? U krijgt de 

uitnodiging door de brievenbus. Als u vragen 

heeft over het woonwensenonderzoek, kunt u 

die natuurlijk stellen.  

Misschien bent u ook benieuwd naar het 

Sociaal Plan en het onderzoek van Inbo. We kunnen u vertellen dat er nog hard aan 

wordt gewerkt, maar de afronding is in zicht.  
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Keer je terug naar de Kolkakkerbuurt?

Ja Misschien Nee Anders



Buurtbewoner aan het woord 
Meneer Veenendaal, 94 jaar, Kolkakkerweg 

 
Veel mensen uit de Kolkakkerbuurt kennen 
meneer Veenendaal wel: hij is de oudste 
bewoner van de wijk en altijd actief in zijn 
opvallende tuin met de vele hortensia's. Hij heeft 
al 2 keer een predicaat van Woonstede 
ontvangen voor 'mooiste tuin uit de buurt’. In het 
verleden was de tuin een soort 'dierentuin' met 9 
soorten eenden, ganzen, kippen, geiten en een 
volière met vogels.  
Meneer Veenendaal heeft 35 jaar gewerkt als 
opzichter gemeentereiniging van de hele 
gemeente Ede. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij 

de aanleg van wegen, riolering en de aanleg van de begraafplaats en het 
mausoleum. Hij woont al 65 jaar met veel plezier aan de Kolkakkerweg in het huis 
waar ook zijn 11 kinderen zijn opgegroeid. Hij voelt zich emotioneel erg verbonden 
met zijn huis en tuin en wil hier graag 105 worden!  

 

Tuinset voor nieuwe bewoner! 

Marije woont sinds een maand in de 
Kolkakkerbuurt. Ze vertelt dat ze een 
fijn plekje heeft, dat ze woont naar 
haar zin, maar dat de tuin nog wat 
kaal is. Ze probeert wat plantjes te 
kweken, maar dat gaat niet zo hard. 
Marije zit graag buiten als het mooi 
weer is. Maar tuinstoelen heeft ze 
niet, en daarom zet ze steeds de 
eettafel-stoelen buiten. Toen las ze in 
de Kolkakkerbuurt-update dat Ceciel 
een tuinset over had. Die mocht voor 
een bloemetje worden opgehaald. 
Marije reageerde gelijk, waarna er 
een afspraak werd gemaakt, om de 
overhandiging officieel vast te leggen (zie foto). Marije is blij met de tuinset ('wat een 
fijne grote tafel!'), en Ceciel is blij met de bloemen en blij dat de tuinset weer gebruikt 
gaat worden. Samen hebben ze de tuinset van de ene tuin naar de andere gesjouwd. 
 

 

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. 


