
Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Goed nieuws! Woonstede en de Bewonerscommissie hebben overeenstemming 
bereikt over de plannen voor de wijk. Daar zijn wij allemaal blij mee, want dat 
betekent dat er eindelijk duidelijkheid komt voor alle bewoners. Lees verderop meer 
over de plannen. 
 
 
Terugblik meedenkavond Sociaal Plan 
Op 19 mei heeft de Bewonerscommissie bijna 50 buurtbewoners ontmoet in de Kolk. 
Er is toen verteld over het Sociaal Plan en wat er al bereikt was. Ook is gevraagd of 
er nog dingen vergeten waren die nog wel meegenomen moesten worden in de 
onderhandelingen. Veel bewoners hebben toen aandachtspunten opgeschreven of 
genoemd. Die zijn meegenomen in de besprekingen rondom het Sociaal Plan. 
Inmiddels hebben een heel aantal punten een plek gekregen in het plan, hierover 
leest u verderop meer. De Bewonerscommissie heeft de bewoners toen een verslag 
van de avond beloofd. Maar door de vele besprekingen die nodig waren, is het daar  
niet van gekomen. Binnenkort krijgt u het complete Sociaal Plan, dan kun u alles 
precies lezen. 

 
Samen aan de slag 
Sinds januari zijn Woonstede en de Bewonerscommissie samen aan de slag gegaan 
als Projectgroep om te werken aan een plan voor de buurt. Bijna wekelijks is er 
intensief overleg geweest. In maart is gezamenlijk opdracht gegeven voor een 
woonwensenonderzoek en een bouwkundig onderzoek. Uit het bouwkundig 
onderzoek werd duidelijk dat sloop en nieuwbouw ongeveer even duur zijn. Dat 
betekent dat Woonstede zou kiezen voor sloop, omdat nieuwbouw zorgt voor 
woningen die ook in de toekomst comfortabel, betaalbaar en energiezuinig zijn. 
 
Verschillende wensen in de wijk 
De Bewonerscommissie heeft aan Woonstede duidelijk gemaakt dat het plezier om 
te wonen uit meer bestaat dan alleen een goede woning. De wijk heeft een unieke 
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Droevig bericht uit de buurt  
Afgelopen week is de oudste inwoner van de Kolkakkerbuurt, meneer 
Veenendaal, overleden. Iedereen weet wel hoe zijn tuin eruit zag, daar heeft hij 
tot op het laatste in gewerkt. Zijn tuin was altijd netjes: met viooltjes of begonia's. 
We wensen zijn kinderen en andere familieleden veel sterkte toe! 
 



sfeer, die ook in het onderzoek naar de woonwensen vaak wordt genoemd. Ook 
hebben we stilgestaan bij andere wensen. Er zijn immers bewoners die graag een 
nieuwbouwwoning willen, of naar een woning buiten de wijk willen verhuizen, of 
andere wensen hebben, zoals verhuizen naar een gelijkvloerse woning. 

Daarom hebben we samen gewerkt aan een definitief voorstel waarbij we zoveel 
mogelijk rekening hebben gehouden met de verschillende wensen die er zijn. We 
beseffen heel goed dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Wel kunnen 
we met een goed voorstel en een goed Sociaal Plan een eind maken aan de 
onzekerheid.  

 
Het voorstel: zowel renovatie als sloop/nieuwbouw 
We zijn overeengekomen om 50 woningen aan de Kolkakkerweg te behouden. Dit 
deel wordt gerenoveerd. Hiermee blijft een stuk historisch tuindorp behouden in een 
aaneengesloten deel van de wijk. De overige woningen worden gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw in dezelfde sfeer en stijl.  
 
Voor u als bewoner ontstaan er door deze aanpak veel keuzemogelijkheden. Als u 
aan de wijk gehecht bent, heeft u de mogelijkheid om te blijven in de wijk. Als u liever 
wilt verhuizen naar een woning buiten de Kolkakkerbuurt, dan is dat zowel bij sloop 
als renovatie mogelijk. Ook als u vanuit een renovatiewoning wilt verhuizen naar 
nieuwbouw in de Kolkakkerbuurt is dat mogelijk. 
 
 

 
Het gebied met 50 woningen dat behouden blijft. 

 

Het Sociaal Plan is klaar! 

De Projectgroep heeft deze week de laatste hand gelegd aan het Sociaal Plan. In dit 

Plan is geregeld welke vergoedingen u krijgt, welke keuzemogelijkheden u heeft en 

wat er aan hulp en ondersteuning is geregeld. Ook is er informatie over de 

verhuizingen, WMO-voorzieningen en welke vergoedingen u krijgt voor zelf 

aangebrachte veranderingen (ZAV). Binnenkort krijgt u een samenvatting 

toegestuurd. Na uitleg op de bewonersavond op 28 juni krijgt u het definitieve plan 

toegestuurd. Daarna hebt u genoeg tijd om het door te lezen en krijgt u de 

mogelijkheid om al uw vragen te stellen. 

 



Wijkbijeenkomst met echte koffie! 

Aanstaande dinsdag 14 juni zijn we met de 

Projectgroep weer in de wijk. We staan tussen 

17.00 en 19.00 uur op de hoek 

Kolkakkerweg/Patrimoniumweg. U kunt al uw 

vragen stellen aan leden van de projectgroep. 

Komt u ook even langs?  

 

Wijkbijeenkomst [2] 

Ook op dinsdag 21 juni is de Projectgroep in de wijk te vinden. Tijd en plaats hoort u 

nog van ons. Van harte welkom! 

 

Bewonersavond  
Op 28 juni om 20.00 uur is er een 
bewonersavond in de kerk aan de 
Ganzenweide. Voor die tijd heeft u al 
een samenvatting gehad van het 
Sociaal Plan, Op 28 juni heeft u de 
gelegenheid om vragen te stellen over 
het voorstel voor renovatie en 
sloop/nieuwbouw. Ook lopen we samen 
met u het Sociaal Plan door. Dat geeft 
u achtergrondinformatie, die u kan 
helpen om een keus te maken. Komt u 
ook? 

 

Voorzitter Bewonerscommissie neemt afscheid 
Binnen de projectgroep is het soms stevig praten om het met elkaar eens te worden. 
Zo is dat ook binnen de Bewonerscommissie: welke keuzes maak je? Meningen 
kunnen verschillen. Dat is binnen de Bewonerscommissie Kolkakker niet anders. 
Daarom heeft onze (ex)voorzitter Collin Leijenaar ervoor gekozen een andere weg te 
gaan en geen deel meer uit te maken van de Bewonerscommissie. Wij bedanken 
Collin voor zijn inzet van het afgelopen jaar. Hij is inmiddels met enkele andere 
bewoners een actiegroep begonnen, dit staat los van de Bewonerscommissie.  
 
Waar staat de Bewonerscommissie voor? 
Vanaf het moment dat de Bewonerscommissie werd opgericht, heeft zij als doel 
gehad de belangen van alle bewoners te behartigen. Het maakt niet uit of iemand 
voor of tegen sloop is, voor of tegen renovatie of het nog niet weet. Wij komen op 
voor de belangen van u allemaal. U begrijpt vast wel dat dat niet altijd gemakkelijk is. 
Soms moesten wij keuzes maken die voor de een andere gevolgen heeft dan voor 
de ander. Maar altijd hebben wij geprobeerd bij het maken van keuzes de 
verschillende belangen te behartigen. Een deel van de bewoners is voor sloop en 
nieuwbouw, maar ook een deel van de bewoners is voor renovatie. Daarom hebben 
wij onze uiterste best gedaan om in ieder geval een gedeelte van de wijk voor 
renovatie in aanmerking te laten komen.  



 
De huidige Bewonerscommissie 
Door het vertrek van Collin bestaat de Bewonerscommissie nu uit zes leden: Lisan, 
Tineke, Marcel, Frans, Rien en Nicolet. Lisan neemt de taak van voorzitter op zich. 
We zijn met iemand in gesprek die wellicht als zevende persoon wil aansluiten bij de 
de Bewonerscommissie. Als dat rond is, melden we dat natuurlijk. En we zetten het 
werk voort met dezelfde gedrevenheid, zoals we altijd hebben gedaan. 
 
 
Buurtbewoner aan het woord 
Karin, 51 jaar, Den Brink 
 
Bij het hek word ik begroet door een grote witte 
hond. Hij is ruim 8 jaar en erg nieuwsgierig. Buiten 
zitten Karin en haar man, onder een grote parasol. 
Kom binnen, ga zitten! Onder het genot van een 
glaasje water vertelt Karin dat ze 12 jaar geleden in 
dit huis kwamen wonen. Ze weet nog precies wie 
de buren waren. De gemiddelde leeftijd in de wijk 
lag toen nog een stuk hoger dan nu. Ze is tevreden 
over de buurt, het is gezellig, rustig en ze vertelt 
dat ze tot vorig jaar altijd een abonnement op de 
speeltuin hebben gehad. Lekker dichtbij. In de tuin 
staan wat groenten en kruiden ('van de 
moestuintjes van een supermarkt') en er is een 
mooie vijver. Karin: 'Ik vind het erg leuk om mee te 
denken over de toekomst van de buurt, dus ik geef 
me overal voor op!'  
 

Rabarber 

Houdt u ook zo van Rabarber? Ik heb heel veel 

rabarber in de tuin staan. Wie wil, mag een bosje 

komen halen. Gewoon omdat dat lekker is! Welkom 

bij Kolkakkerweg 26. 
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