
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Het is heideweek. Heeft u ook naar de Heideoptocht gekeken, of heeft u meegedaan? De 

heideweek is volgens traditie altijd de laatste week van augustus, als de heide volop in bloei 

staat. Buiten de bebouwde kom, op 

de heidevelden, is het dan 

helemaal paars. Prachtig om te 

zien. Natuurlijk kunnen tijdens de 

heideweek de Heidekoningin en de 

Heideprinses niet ontbreken. Wist 

u dat zij beiden heten naar een 

heidesoort? Heidekoningin Calluna 

is genoemd naar de heidesoort die 

je het meest op de heide vindt: 

struikheide. In het Latijn heet deze 

Calluna. De Heideprinses heet Erica, en zij is genoemd naar een minder voorkomende 

heidesoort, dopheide. In het Latijn heet deze Erica. Deze dopheide is zo af en toe tussen de 

struikheide te vinden.    

Samen voor wijkvernieuwing 
Ook als projectgroep (de Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede samen) zijn we weer 

gestart. Op maandag 15 augustus zijn we bij elkaar gekomen en hebben met elkaar 

nagedacht over de volgende stap. Uit de reacties die we uit de wijk ontvingen, blijkt dat veel 

buurtbewoners graag willen dat we doorgaan. Ook uit de stemming bleek dat we op de 

goede weg zijn (66% van de wijk stemde voor het plan). Veel nee-stemmers gaven aan dat ze 

niet zozeer tegen het plan zijn maar dat zij vooral behoefte hebben aan duidelijke informatie 

over de toekomst van de wijk. 

We hebben dan ook het besluit genomen om door te gaan met de vernieuwing van de 

Kolkakkerbuurt en samen met bewoners te gaan werken aan een stedenbouwkundig plan.  
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Werken aan meer duidelijkheid 
Vanaf september starten we met het maken van een stedenbouwkundig plan. Hoe dat werkt 

kunt u lezen op pagina 2 en 3 van deze nieuwsbrief. Dit duurt naar verwachting ongeveer 

een half jaar. Wat is verder duidelijk? 

 Het plan voor de Kolkakkerbuurt blijft zoals het nu is. Er worden niet meer of minder 

woningen gerenoveerd. Ook de inhoud van het Sociaal Plan blijft ongewijzigd. 

 We zorgen ook voor een duidelijk beeld van de renovatie van de Kolkakkerweg. 

 Daarna vragen we de wijkbewoners opnieuw om in te stemmen met het plan, waarbij 

ook weer de grens van 70% wordt gehanteerd.  

 Als dit percentage opnieuw niet wordt gehaald, stoppen we voorlopig met plannen voor 

wijkvernieuwing en wordt op dat moment bepaald welk noodzakelijk onderhoud aan de 

woningen wordt uitgevoerd. 

 

Wat is een stedenbouwkundig plan? 
Een stedenbouwkundig plan is een boekje waarin u een beeld krijgt van de opzet van de 

nieuwe wijk. Bijvoorbeeld waar woningen komen (en welke types), hoeveel ruimte die 

woningen innemen en welke grond erbij hoort. Maar er staan ook wegen, straatprofielen 

(een soort dwarsdoorsnede van de straat) en parkeerplaatsen in. Verder wordt beschreven 

waar groen komt zoals parkjes en beplanting, en er staan allerlei sfeerbeelden in van de 

nieuwe wijk. Zo’n stedenbouwkundig plan wordt gemaakt door stedenbouwkundigen. In het 

geval van de Kolkakkerbuurt zijn dat Arnold Meijer en Frank Maas van Bureau Inbo. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van de plattegrondtekening uit een stedenbouwkundig plan: 

 

(voorbeeld van een kaart uit een stedenbouwkundig plan van een wijk rond een Abdij in Berkel-

Enschot) 



Hoe wordt zo’n plan gemaakt?  
Dat doen we samen met de bewoners die zich daarvoor hebben opgegeven bij de 
Bewonerscommissie. Er wordt met de aanwezigen in een aantal avonden van grof (grote 
lijnen) naar fijn gewerkt. Telkens kunnen de aanwezigen reageren op het ontwerp en 
aangeven welke wensen men heeft. Van meedenkers wordt verwacht dat ze het hele traject 
zoveel mogelijk aanwezig zijn op deze (ongeveer 5) avonden. Dan heeft iedereen dezelfde 
informatie en kennis uit vorige stappen en krijgen we goede samenhang in het plan. De 
bewoners die zich hiervoor hebben opgegeven worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd 
voor de eerste avond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed om te weten  
 Behalve bewoners zijn er ook enkele direct omwonenden aanwezig. Zij hebben uitzicht 

op de wijk die zich vernieuwt of wonen er middenin en hebben aangegeven ook graag 
mee te willen denken. 

 Vanuit de gemeente zijn er soms medewerkers aanwezig vanuit hun functie. Denk aan de 
stedenbouwkundige van de gemeente en de projectleider en andere ambtenaren die het 
plan bij de gemeente zullen behandelen.  

 In het Stedenbouwkundig Plan staan meestal geen plattegronden van woningen. De 
woningen worden per fase door een architect ontworpen. Omdat we weten dat veel 
bewoners graag willen weten hoe de woningen eruit gaan zien, willen we in dit 
Stedenbouwkundig Plan zorgen voor plattegronden en gevelbeelden van een aantal 
woningen. Dat geeft in grote lijnen een beeld van hoe de woningen eruit gaan zien. 

 Woonstede is met de gemeente Ede in gesprek om te onderzoeken of de grond van de 

Kolk en het gebied erom heen kan worden betrokken bij de plannen. Daarom worden er 

bij het Stedenbouwkundig Plan twee scenario’s uitgewerkt. Eén met en één zonder deze 

strook grond. Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met 

de projectleider van de gemeente Ede mw. Queli Maseda via queli.maseda@ede.nl. 

 
Informatie over renovatie woningen Kolkakkerweg 

Als u in een te renoveren woning aan de Kolkakkerweg woont, geven we u meer informatie 



over wat er aan uw huis gaat gebeuren. De projectgroep doet er zijn best voor om dit zo 
concreet mogelijk te maken. Dat betekent dat er niet alleen meer duidelijk wordt door het 
Stedenbouwkundig Plan maar ook door extra informatie over de werkzaamheden die aan de 
woningen worden uitgevoerd. 
 

 
Bewoner aan het woord 

 
Rosie, 48 jaar, Kolkakkerweg 
 

Al een aantal jaren woont Rosie aan de Kolkakkerweg. Ze 
heeft het erg naar haar zin en woont fijn. Het is een rustige 
wijk, er is veel ruimte, en daar houdt ze van. Daarnaast is de 
wijk erg praktisch gelegen, je hoeft nooit ver om bij een 
winkel of de trein te komen. Rosie is een creatieveling, ze 
houdt van tekenen, schilderen, haken en lezen.  
 
Kortgeleden is ze begonnen als voedings- en leefstijlcoach. 
'Dat ben ik gaan doen omdat ik zelf heb gemerkt dat het 
werkt. Ik heb mijn eigen levensstijl veranderd, door een 
ander voedingspatroon en een actievere levensstijl. Daar 
voel ik me erg prettig bij. Daarom wil ik anderen daar ook 
graag mee helpen.' Het is bijzonder om te merken dat 
gezonde voeding zoveel invloed kan hebben. 
 
 
 

Burendag 

Op 24 september is het Burendag. Dan zal er weer allerlei 
gezelligs te beleven zijn bij buurthuis de Kolk. Op diezelfde 
dag gaan de leden van de Goede Herderkerk (waar laatst de 
bewonersavond was) aan de slag in de buurt van de kerk. 
Ook onze buurt hoort daarbij. Als u nog klussen heeft waar u 
hulp bij kunt gebruiken, dan kunt u dat aangeven bij de 
Bewonerscommissie. Wellicht dat het nog lukt om ook uw 
klus uit te voeren op zaterdag 24 september. Kom langs, bel 
Marcel Boertien (tel. 645194) of mail naar info@kolkakker.nl 
 

 
 
 

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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