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KOLKAKKERNIEUWS

Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt,

Januari is de eerste maand van het nieu-

we jaar. Dat is een goede tijd om terug te 

kijken, naar wat er afgelopen jaar is ge-

beurd. U leest het in dit Kolkakkernieuws. 

Heeft u ook goede voornemens? Minder 

roken, meer sporten, gezonder eten? Als 

bewonerscommissie hebben we ook een 

goed voornemen: meer van ons laten ho-

ren! Daarvoor gebruiken we het Kolkak-

kernieuws, maar we willen ook graag 

meer overleg met de groep meedenkers 

en meedoeners. Ook meedenken of mee-

doen? Stuur ons een berichtje! 

Buurtbewoner aan het woord

Janny, 46 jaar, Kolkakkerweg

Op de Kolkakkerweg wonen Janny en-

Harm met hun kinderen Mike, Shelly en 

Koen en jongste zoon Mitch. Vanwege de 

wijkvernieuwing in Ede-Zuid zijn ze 19 jaar

geleden naar de Kolkakkerbuurt verhuisd. 

Ze hebben het hier erg naar hun zin. 'Het 

is een goede buurt met leuke mensen. We

hebben goede contacten in de buurt'. Jan-

ny vertelt dat de mensen naar elkaar toe-

komen als er wat aan de hand is. 'De 

mensen letten hier op elkaar'. Ze hebben 

een fijne hoekwoning en hebben zelf veel 

geklust in huis. Zo hebben ze de badka-

mer, wc en keuken

helemaal opgeknapt.

Ook is er een vaste

trap naar de zolder

gebouwd. De tuin is

supergezellig, want

daar hebben ze vorig

jaar een houten serre

gebouwd waar ze met z'n allen gezellig 

kunnen zitten! 

Inspecteurs in de wijk, pas op! 

In een wijk die vernieuwd gaat worden, 

wordt ook veel aan voorbereiding gedaan.

U heeft bezoek gehad van Cees Veldman 

van Woonstede, en in februari en maart 

worden alle woningen gecontroleerd op 

asbest. U wordt hierover goed geïnfor-

meerd, zodat u weet hoe u deze inspec-

teurs kunt herkennen. Let goed op! Soms 



bellen mensen aan, stellen zich voor als 

inspecteur, maar zijn dat helemaal niet! Zij

komen dan binnen, om te kijken wat er te 

halen valt, of hoe uw huis is beveiligd. 

Laat daarom nooit mensen binnen als u 

niet zeker weet wie zij zijn. U kunt altijd 

vragen naar legitimatie. Heeft u twijfels, 

neem dan contact op met Woonstede of 

de bewonerscommissie.

Afgelopen half jaar: een terugblik

Het begin

In juli is de bewonerscommissie opgericht.

Vanaf die tijd zijn er vier vergaderingen 

met Woonstede geweest. Tijdens de eer-

ste vergaderingen hebben we het gehad 

over samenwerking, de rol van de bewo-

nerscommissie en de rechten en plichten.

Vanaf het begin heeft de bewonerscom-

missie gezegd: wij zijn niet voor en ook 

niet tegen sloop. Wat we wèl willen, is  

goed onderzoeken wat er echt nodig is. 

De bewonerscommissie heeft als doel om 

de belangen van alle bewoners uit de 

buurt te behartigen. Daarvoor zitten wij 

aan tafel bij Woonstede. Wij willen nauw 

bij de wijkvernieuwing worden betrokken 

en zetten ons in voor goede toekomst-

plannen voor de buurt.  

Ondersteuning

De bewonerscommissie bestaat uit bewo-

ners. Wij hebben geen deskundigheid op 

het gebied van wijkvernieuwing. Daar heb-

ben we hulp bij nodig. En die krijgen we 

van het Woonbond Kennis- en Adviescen-

trum, een landelijke organisatie. Ook de 

Woonbond is niet voor of tegen sloop. 

Nathalie van de Kolk is onze adviseur en 

helpt ons met raad en advies. 

Waar het over gaat in de vergaderingen

We hebben met Woonstede gesproken 

over het betrekken van de buurt bij de 

plannen, en we hebben het over de onder-

bouwing van het sloopbesluit gehad. Wij 

hebben hierbij ondersteuning gekregen 

van een bouwkundig adviseur van de 

Woonbond: Siem Goede. Siem heeft vijf 

verschillende typen woningen in de buurt 

bezocht.  Daarna heeft hij rapporten be-

studeerd. Hij kwam tot de conclusie dat 

niet elke woning even slecht is en heeft 

drie aanbevelingen gedaan.

Drie aanbevelingen van de Woonbond

[1] Bespreek de woontechnische analyse 

en maak verbinding tussen de wensen 

van Woonstede en de wensen van de be-

woners. Maak op basis van deze bespre-

king een programma van eisen. [2] Be-

spreek met de bewoners de verschillende 

vormen van renovatie en groot onderhoud

met de bijbehorende financiële kaders. 

Bespreek ook wat voor impact het  heeft 

op de bewoners tijdens de uitvoering [3] 

Er zijn aanknopingspunten om de renova-

tie voor een deel van de woningen te 

overwegen. Kijk wat haalbaar is door bij-

voorbeeld een ontwerper met ervaring in 



renovatie een onderzoek te laten doen 

voor één of meer woningtypes. Hierdoor 

kunnen de risico’s van renovatie werkelijk 

worden afgewogen.

Woonstede heeft gezegd dat ze deze aan-

bevelingen serieus willen nemen. Heeft u 

vragen over bovenstaande, dan kunt u ui-

teraard bij ons terecht.

Gesprekken Cees Veldman

Ondertussen heeft bijna iedereen in de 

wijk bezoek gehad van Cees Veldman.  

Hij kwam bij iedereen thuis, om te vragen 

of de informatie van Woonstede wel goed 

is begrepen. Van de gesprekken is een 

verslag gemaakt. Daaruit bleek dat som-

mige bewoners dachten dat de bewoners-

commissie tegen sloop is. Dat is niet zo. 

Wel waken we ervoor dat er geen over-

haaste stappen worden genomen. 

Geruchten

Al met al is slopen dus nog steeds niet de-

finitief. Veel geruchten doen de ronde, bij-

voorbeeld over hoe de wijk eruit komt te 

zien, maar vaak berust dat niet op waar-

heid. Als u ergens iets over wilt weten, of 

wilt weten wat er waar is van bepaalde be-

richten, dan weet u ons te vinden.

Bijeenkomst meedenkers

Op 13 januari is er een avond geweest 

waarop we de groep meedenkers hebben 

gevraagd wat zij waardevol vinden in hun 

woning en woonomgeving, en wat zij 

graag anders zouden zien in een nieuwe 

situatie. Iedereen heeft zoveel mogelijk 

dingen opgeschreven. Deze punten gaan 

we bundelen en daar maken we een sa-

menvatting van. De genoemde punten zijn

voor ons een begin van de uitgangspun-

ten die we aan Woonstede willen voorleg-

gen. Zo brengen we de eerste aanbeve-

ling van Siem in de praktijk. Op dit mo-

ment hebben we de punten nog niet op 

een rijtje, daar leest u meer over in het 

volgende Kolkakkernieuws. 

Hoe nu verder 

Binnenkort zullen we met Woonstede pra-

ten over het sociaal plan en het steden-

bouwkundig plan. Dit is niet in één keer 

klaar. Er moet goed over worden nage-

dacht, omdat het over de rechten en plich-

ten gaat, tussen Woonstede en bewoners.

Dat kost tijd. Tussendoor willen we daar 

graag met een groep bewoners over na-

denken. Wilt u meedenken? Geef u op via

info@kolkakker.nl 

Even voorstellen: Nathalie van de Kolk 

Ik ben Nathalie van de Kolk en adviseur 

bij het Woonbond Kennis- en Adviescen-

trum. Ik ondersteun en

adviseer de bewoners-

commissie en ben vanaf

oktober 2015 betrokken

bij de wijkvernieuwing van

uw buurt. Ik vind het be-

langrijk dat bewoners vroegtijdig betrok-

mailto:info@kolkakker.nl


ken worden bij de toekomstplannen voor 

de eigen buurt en dat zij hierover mee 

kunnen praten en gehoord worden. Toe-

komstplannen maak je niet alleen, dit doe 

je samen. Ik kijk er dan ook erg naar uit 

om samen met de bewonerscommissie, 

de bewoners en Woonstede invulling te 

geven aan een wijkvernieuwing waar u als

bewoner nog jaren met plezier wilt wonen.

Buurt-preventie in oprichting

In verschillende wijken in Ede is een 

buurtpreventieteam actief. Heeft u er ook 

wel eens over gedacht om zoiets in onze 

wijk te doen? Als bewonerscommissie 

brengen we graag de bewoners bij elkaar 

die zich daarvoor willen inzetten. Bij inte-

resse kunt u mailen: info@kolkakker.nl

Buurt-tip

 Elke 4e donderdag van de maand organi-

seert buurtcentrum De Kolk een buurttafel.

De buurttafel is voor mensen die het leuk 

vinden om elke maand buurtgenoten te 

ontmoeten bij een gezamenlijke maaltijd. 

De maaltijd bestaat uit drie gangen en 

kost €6,-. Volgers van een dieet kunnen 

dit kenbaar maken. Na het eten wordt kof-

fie en thee in de ontmoetingsruimte ge-

schonken. Wie mee wil eten kan zich aan-

melden bij het buurtcentrum op telefoon-

nummer: 0318-612022 

Een hartelijke groet 

van de bewonerscommissie.

Bewonerscommissie Kolkakker 

Collin Leijenaar, voorzitter

Tineke Hoekstra, secretaris

Marcel Boertien, penningmeester

Frans Donker

Rien Janssens 

Nicolet Leder

Lisan Verboom

E-mail: info@kolkakker.nl

Website: www.kolkakker.nl 

Facebook: www.facebook.com/kolkakker

Heeft u vragen? Of ideeën, tips, informatie

waarvan het handig is als de bewoners-

commissie daarvan weet? Spreek ons 

aan, of mail ons op info@kolkakker.nl 

U kunt zo ook een afspraak met één van 

ons maken als u graag een persoonlijk 

gesprek wilt. 

De bewonerscommissie doet het werk niet

alleen. Zij wordt ondersteund door een 

groep van ongeveer 30 bewoners, die 

meedenken en graag iets willen doen, als 

dat nodig is. Deze groep bewoners brengt

bijvoorbeeld het Kolkakkernieuws rond.
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