
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Zoals beloofd geven we u in deze nieuwsbrief een update van de meedenksessie die is 

geweest. Zoals uw weet wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig plan.  

Positief resultaat eerste meedenksessie  

Ongeveer 40 wijkbewoners waren aanwezig bij de meedenksessie op 29 september. Na een 

kort welkomstwoord werd in 4 groepen met elkaar kennisgemaakt en gestart. Er waren vier 

tafels ingericht met een luchtfoto van de wijk, een plattegrond van de huidige situatie en 

een ‘blanco’ plattegrond. Er lag 

ook allerlei schetsmateriaal 

zoals stiften en overtrekpapier.  

 De twee stedenbouwkundigen 

van Inbo gaven uitleg over de 

stappen die je moet nemen als 

je een stedenbouwkundig plan 

maakt. Ze lieten ook een 

voorbeeld van een ander 

stedenbouwkundig plan zien.  

 

De opdracht van deze avond was om 

met de groep een eigen model van de 

wijk te maken. Na de uitleg werden 

platen onthuld waaruit woningen en 

tuinen van allerlei groottes konden 

worden geknipt. Ook waren er 

straten, parkeerplaatsen en 

plantsoentjes die de bewoners op de 

kaart konden plakken. 

Na anderhalf uur lagen er vier kaarten 

met allerlei ideeën voor de buurt. Elke 

groep legde uit waar men op had gelet en er werden vragen uit de andere groepen 

beantwoord. Bij elke groep zat een lid van de bewonerscommissie. Zij geven een toelichting 
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op het ontwerp dat in hun groepje is gemaakt. U ziet bovenaan (in wit) de Nachtegaallaan en 

van links onder naar rechts boven de Verlengde Maanderweg:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Eelke Pothoven: “Mooi om 

te zien dat er veel ideeën en 

creativiteit naar boven 

kwamen op deze 

meedenkavond. Er is hard 

gewerkt aan een nieuwe 

indeling van de buurt. Het 

was heel goed om creatief 

met elkaar bezig te zijn en 

over de eigen meningen heen 

te kijken. Ik ben verrast door 

het positieve resultaat van 

deze avond en kijk uit naar 

de volgende avond, waar we 

hopelijk met z'n allen weer 

een creatieve tijd samen 

zullen hebben.” 

Tineke Hoekstra: “ In onderling overleg werd de wijk ‘gevuld’ met woningen aan straten 
(met grote en kleinere tuinen), in een hofje, parkjes, speelplaatsen en straten met 
parkeren. Ook werden aangepaste woningen op de plattegrond geplakt en ook 
gelijkvloerse woningen. Wat niet uitgeknipt kon worden, mocht ook zelf bijgetekend 
worden. Alle ideeën mochten op de plattegrond komen. Overal werd aan gedacht. Alle 
aanwezigen hebben met veel enthousiasme ‘gewerkt’. Met name het samenwerken 
tussen voor- en tegenstemmers, bewoners en omwonenden was erg bijzonder om te zien.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisan Verboom: “Na een 
kennismaking in de groep (iedereen 
wees aan waar hij of zij woonde), 
gingen we aan de slag. Maar waar 
moet je beginnen? Met huizen? 
Wegen? Groen? We gingen eerst maar 
eens knippen, passen, kijken. Die rijtjes 
zijn te lang, daar knippen we een paar 
huizen tussenuit. En die tuinen zijn te 
klein, daar plakken we nog wat 
stukken tuin aan. De ouderen, zouden 
die graag het dichtst mogelijk bij het 
centrum willen wonen? We vragen het 
de ouderen in de groep, en ja, graag. 
Al plakkend en knippend lijkt het toch 
dat we veel ruimte hebben. Daarom 
nog maar wat tuin erbij. Als de stukjes 
tuin op zijn (en we moe zijn van het 
gepriegel), nemen we een groene stift 
en tekenen we er tuin bij. Toch wel 
aardig zo, om je eigen woonplek te 
ontwerpen.” 

 

Marcel Boertien: “Het was verrassend hoe veel inzet en ideeën de bewoners 
hadden, met elkaar de discussie aangingen en hoeveel werk er verzet is in één 
avond. Omwonenden en bewoners die gezamenlijk de avond zeer geslaagd hebben 
gemaakt. Ondanks de verschillen van mening over “Ja” of “Nee” bij het plan. Ik zie 
met een goed gevoel de komende bijeenkomsten tegemoet. Of we straks een plan 
hebben wat door voldoende bewoners wordt gesteund, is afwachten. Aan inzet en 
ideeën zal het niet liggen.” 

 



Over drie weken is de volgende avond. Dan komen de eerste schetsen van de 

stedenbouwkundigen met daarbij een uitleg welke ideeën zijn meegenomen. Daarna 

worden alle opmerkingen verzameld en opnieuw meegenomen.  

Concerten in Taborkerk 
Een nieuw seizoen avondmuziek staat voor de deur. Bij de avondmuziek ligt de nadruk op 

oude muziek, gespeeld door jonge talentvolle musici.  

Zaterdag 8 oktober wordt het eerste concert verzorgd door Ensemble Coronis, bestaande uit 
vier jonge musici. Sinds begin jaren negentig zijn er in de periode van oktober tot april 
avondmuziek-concerten in de Taborkerk. De kerk staat aan Prinsesselaan 8. De begintijd van 
de concerten is 19.30 uur, de entree is gratis. 
 

Bingo Korenbloem 
Donderdagavond 13 oktober gaat de eerste bingo van start in speeltuin de Korenbloem aan 

de Korenbloemlaan. De eerste van dit seizoen. De zaal is om 19.30 uur open. De bingo begint 

om 20.00 uur. Het eerste bakje koffie/thee is gratis. Bingo loten kosten € 0,50. Er zijn 10 

ronden. Plus nog 1 super ronde, de kaartjes zijn dan € 1 per stuk. Kom op tijd want vol is vol. 

Bingodata seizoen 2016 / 2017: 13 oktober 2016, 3 november 2016, 1 december 2016, 2 
februari 2017, 2 maart 2017, 4 april 2017 en 2 mei 2017 
 

Bewoner aan het woord 

Gijs, 77 jaar, Talmalaan 

Als ik binnenkom, is hij aardappels aan het schillen. 

Voor de boerenkool, dat wordt dus stamppot eten! 

Samen met zijn vrouw woont Gijs al ruim 24 jaar aan 

de Talmalaan. Ze hebben een grote tuin, waarin hij 

altijd groente heeft verbouwd. 'Iedereen kon mee-

eten. Aardappels, bonen, bieten, sla, andijvie, dat 

had ik er altijd in staan.' Als ik vraag of hij nog wel 

eens groente in de winkel kocht, zegt hij: 'Witlof, dat 

heb ik nooit zelf geprobeerd.' De laatste jaren wordt 

Gijs ouder en dat helpt niet mee als je een moestuin 

hebt. 'Ik vond het heerlijk om in de tuin te werken. 

Je kon bij mij geen grassprietje vinden. Als ik nu de 

voortuin nog netjes kan houden, ben ik tevreden.' 

Ruim vijftig jaar had Gijs konijnen, waarmee hij naar 

tentoonstellingen ging. Hij had mooie konijnen en 

hoorde op dat gebied bij de top van Nederland. 

Konijnen heeft hij nu niet meer. Ouderdom komt 

met gebreken, daar kan Gijs over meepraten. Geen grote tuin meer, geen konijnen, maar 

gelukkig kan hij zichzelf goed vermaken.  

 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. 


