
Oktober 2015 
KOLKAKKERNIEUWS 

         

 

Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Voor u ligt de eerste uitgave van het 

Kolkakkernieuws, een blad van de 

bewonerscommissie. Hiermee informeren 

we u over de stand van zaken in de buurt. 

U leest hierin wat de bewonerscommissie 

doet. Ook is er ruimte voor verhalen van 

bewoners uit de buurt. U kunt nieuwtjes en 

oproepjes insturen. Wellicht heeft u een 

hobby waar u iets over wilt vertellen. Of 

heeft u een goed recept. Het 

Kolkakkernieuws is een blad voor en door 

de buurt.  

 

Website en Facebook 

 

Heeft u de website van de Kolkakkerbuurt 

al eens bekeken? Kijk op 

www.kolkakker.nl  

En natuurlijk is er ook een facebook-

pagina: www.facebook.com/kolkakker 

 

Wat is er ook alweer gebeurd? 

 

Op 3 juni werd de buurt geconfronteerd 

met het voornemen van Woonstede om de 

buurt te slopen. Veel buurtbewoners 

hebben daar niet goed van geslapen.  

 

Bewonerscommissie opgericht 

Een groep van dertig buurtbewoners die 

aangegeven heeft mee te willen denken 

over de toekomst van de buurt, is bij 

elkaar  geweest in de Kolk en zij hebben 

akkoord gegeven voor het aanstellen van 

een bewonerscommissie. 

Woonstede is blij met de oprichting van de 

bewonerscommissie. Inmiddels hebben 

we twee keer overleg gehad met 

Woonstede.  

 

Wijkvernieuwing 

De bewonerscommissie is er nog niet van 

overtuigd dat grootschalig slopen de beste 

oplossing is voor de buurt. Bijna iedereen 

vindt dat er wel iets met de woningen 

moet gebeuren. De bewonerscommissie 

vindt het belangrijk dat verschillende 

scenario’s serieus onderzocht zijn. We 

willen een nadere toelichting op de 

onderzoeken die gedaan zijn en op de 

besluitvorming. Wij zijn hierover in 

http://www.kolkakker.nl/


gesprek met Woonstede. In onze 

communicatie zal voorlopig gesproken 

worden over wijkvernieuwing.  

 

Overleg met Woonstede 

In augustus hebben we als bewoners-

commissie het eerste overleg gehad met 

Woonstede. In september hebben we 

kennisgemaakt met onze adviseur van de 

Woonbond. De Woonbond heeft veel 

expertise en ervaring is huis, waar wij 

gebruik van kunnen maken. 

 

Vragen en opmerkingen 

Wij vertegenwoordigen alle 

buurtbewoners. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, tevreden bent, of 

ontevreden, u kunt het allemaal bij ons 

kwijt. Wij maken ons hard voor uw 

belangen. Spreek gerust één van ons aan, 

of stuur een e-mail naar info@kolkakker.nl 

 

Wat heeft Woonstede gedaan? 

 

Inmiddels zijn er vanuit Woonstede 

rapporten beschikbaar gesteld aan de 

bewonerscommissie, zodat we mee 

kunnen kijken en mee kunnen praten over 

de besluitvorming van Woonstede. Ook 

denken we mee over de  communicatie 

naar de buurt en over het hele proces van 

wijkvernieuwing. Daarnaast heeft 

Woonstede huisbezoeken afgelegd. 

Inmiddels zijn de meeste bewoners 

bezocht.  

 

Fietsexcursie 

Op 28 augustus is er een fietsexcursie 

geweest naar Oud Ede-Zuid. Samen met 

de stedenbouwkundige, buurtbewoners en 

Woonstede keken we naar elementen die 

ons aanspreken in de opzet van dit 

tuindorp.  

 

Excursie in de Kolkakkerbuurt 

Op 19 september is er een wandeling 

geweest in de Kolkakkerbuurt. Ook daar 

hebben buurtbewoners, samen met de 

stedenbouwkundige en Woonstede, aan 

mee gedaan. Er is vooral gekeken naar 

karakteristieke elementen en het 

straatbeeld. 

 

Meedenken en meedoen? 

 

De excursies kunnen het gevoel geven 

dat alles al besloten is, maar dat is niet zo. 

Daarom wordt u van harte uitgenodigd om 

mee te doen met de bijeenkomsten die 

zullen volgen. U kunt dan aangeven wat 

belangrijk voor u is en hoe u over de 

wijkvernieuwing denkt. Hoe meer de 

buurtbewoners van zich laten horen, hoe 

beter er rekening kan worden gehouden 

met uw wensen en behoeften.  

 

Geef u op! 

Als u zich nog niet heeft opgegeven om 

mee te denken, maar u wilt dit wel, dan 

kunt u mailen naar info@kolkakker.nl of 

spreek één van ons aan.  

 



Burendag op 26 september 

 

Op zaterdag 26 september was het 

Burendag, een uitgelezen kans om eens 

een kopje koffie met elkaar te drinken. En 

een lekker kopje koffie! Woonstede had 

een koffiekar geregeld die van 14.00 tot 

17.00 uur aanwezig was op de kruising 

Den Brink – Brinkweg. 

 

 

Goede koffie en iets lekkers erbij; 

gezelligheid gegarandeerd! Veel 

buurtgenoten hebben van de mogelijkheid 

gebruik gemaakt om even langs te komen 

om te praten, te vragen, te spuien, maar 

ook gewoon voor de gezelligheid. 

 

 

Klusje doen voor een ander 

 

De Kolkakkerbuurt is een gezellige buurt. 

Veel mensen kennen elkaar. Er woont een 

heel aantal ouderen in de buurt. Wellicht 

doet u wel eens een klusje voor uw 

buurman of buurvrouw? 

Niet iedereen lukt het misschien nog om 

de tuin goed bij te houden, om de ramen 

te wassen of om boodschappen te doen. 

Herkent u dat en kunt u wel wat hulp 

gebruiken of hulp geven? 

 

Vraag en aanbod 

Op Burendag hebben we een begin 

gemaakt met het inventariseren van vraag 

en aanbod. 

 

Er zijn al vier vragen: 

[1] Wie wil mijn lage dakgoot 

schoonmaken? (Deze vraag had binnen 

vijf minuten al een match, dat wordt dus 

geregeld) 

[2] Wie wil mijn heg knippen?  

[3] Wie wil coniferen toppen in mijn 

achtertuin?  

[4] Wie wil mij helpen mijn voortuin 

onkruidvrij te maken? 

 

De laatste drie vragen hebben nog geen 

match. Wie biedt zich aan?!? U kunt zich 

melden bij de bewonerscommissie via 

info@kolkakker.nl of één van ons 

aanspreken. Wilt u ook graag iets doen? 

Of kunt u hulp gebruiken? Neem dan ook 

mailto:info@kolkakker.nl


contact met ons op. 

Een hartelijke groet van de 

bewonerscommissie.  

(Ter herinnering nog een korte samenvatting 

van wie we zijn:) 

 

Collin Leijenaar 

Woont 17 jaar aan de 

Brinkweg. Is muzikant en 

ondernemer. “Vanuit mijn 

bestuurlijke ervaring en mijn talent om te 

presenteren en te onderhandelen, wil ik mij 

inzetten voor de wijk als voorzitter en 

woordvoerder van de bewonerscommissie.” 

 

Tineke Hoekstra  

Woont bijna 2 jaar aan Den 

Brink. Is juridisch secretaresse 

en heeft drie kinderen en een 

kleindochter. “Ik vind een goede 

vertegenwoordiging van de 

Kolkakkerwijkbewoners erg belangrijk. Alle 

bewoners hebben recht hun stem te laten 

horen en daarbij wil ik graag helpen.” 

 

Marcel Boertien 

Woont bijna twee jaar aan de 

Verlengde Maanderweg. Heeft 

een fijn plekje gevonden in 

een fijne buurt. ”Iedereen moet gehoord 

worden. Het behartigen van de belangen  

van al onze wijkbewoners is voor mij 

belangrijk. Samen staan we sterk.” 

 

Lisan Verboom 

Woont vijf jaar aan de 

Kolkakkerweg. Is coördinator 

in een inloopcentrum. “In de  

bewonerscommissie wil ik graag alle 

bewoners een stem geven. Voor elke 

bewoner apart is er maatwerk nodig.” 

 

Nicolet Leder 

Woont met veel plezier sinds 

een jaar aan de Brinkweg. 

Moeder van drie kinderen en 

werkzaam in het onderwijs en 

de zorg. “Gezamenlijk is de meeste invloed 

uit te oefenen. De buurt heeft een uniek 

karakter en dat moeten we zien te 

behouden.“ 

 

Frans Donker 

Woont zo'n acht jaar aan de 

Talmalaan. Werkzaam 

geweest als verkoper in 

keukens en bouw-

materialen, maar nu met pensioen. “Ik wil 

helpen om een zo eerlijk mogelijke en voor 

beide partijen acceptabele oplossing te 

zoeken van de problemen die zich, zowel bij 

renovatie als bij nieuwbouw, kunnen 

voordoen.” 

 

Rien Janssens 

Woont sinds enkele maanden 

aan Den Brink. Heeft een 

eigen bedrijf.  

“Ik maak me druk om de 

impact die de plannen van Woonstede 

hebben op de individuele bewoners. Graag 

zet ik mij in voor een zo optimaal mogelijk 

plan, voor iedereen”.


