
               

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan deze Kolkakkerupdate, is het alweer 

tijd voor de volgende meedenkavond. Een verslag van die derde meedenkavond kunt u 

straks lezen in de Kolkakkerupdate van december.   

Verslag tweede meedenksessie  
Er is op de tweede meedenksessie enthousiast verder gewerkt aan het Stedenbouwkundige 

plan voor de Kolkakkerbuurt. Bij binnenkomst was direct al zichtbaar dat de opkomst een 

stuk groter was dan de eerste keer. Dat is natuurlijk fantastisch! De eerste meedenkavond in 

september hebben bewoners uit en rond de Kolkakkerbuurt enthousiast in vier groepen 

gewerkt. Hier zijn vier verschillende modellen uit ontstaan van een vernieuwde 

Kolkakkerbuurt, gemaakt door de ogen van de bewoners. Het doel van de tweede avond was 

naar huis te gaan met niet 4, maar met 2 schetsen. Er moesten dus keuzes worden gemaakt! 

Wat is een tuindorp? 

De avond zijn we gestart met een korte terugblik naar de eerste avond en de 4 modellen die 

zijn gemaakt. Op de eerste avond viel het stedenbouwkundigen Arnold en Frank op dat de 

bewoners van de Kolkakkerbuurt hart voor hun wijk hebben. Meerdere malen is door 

bewoners genoemd dat het erg belangrijk is dat de Kolkakkerbuurt een tuindorp blijft. Frank 

en Arnold hebben met voorbeelden van verschillende projecten in Nederland uitgelegd wat 

een tuindorp nu precies inhoudt. Een tuindorp kenmerkt zich vaak door een dorps karakter, 

kleinschalige uitstraling, bakstenen huizen en (openbaar) groen. In de Kolkakkerbuurt is het 

uniek dat bewoners ruimte om hun huis hebben. Privacy en rust worden door bewoners als 

belangrijke kenmerken van de Kolkakkerbuurt genoemd.  

Samen kiezen 
Na de presentatie van Frank en Arnold 

zijn bewoners zelf weer hard aan de 

slag gegaan. De opdracht hierbij was: 

Kies uit de vier schetsen, één schets om 

mee verder te gaan. Daarbij kregen de 

bewoners in vier verschillende groepen 

de opdracht om na te denken over 

verschillende thema’s zoals parkeren, 

groen, etc. Ook kreeg ieder de 

mogelijkheid om aan de beste schets 
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aanpassingen te doen. Dit kon met tekenpapier, of door het opschrijven van de plus- en de 

minpunten. Er is weer hard gewerkt want toen het zover was om de keuzes aan elkaar te 

presenteren stonden de schetsen vol met opmerkingen! Hierna hebben alle groepen hun 

beste keuze aan elkaar gepresenteerd. De opdracht om met maximaal twee schetsen verder 

te gaan, is nog beter geslaagd dan we hadden verwacht. Alle groepen kozen voor schets A 

als de beste schets.  

 

Schets A was favoriet. Woonstede gaat nu uitrekenen wat mogelijk is.  

Hoe nu verder? 

Het is Inbo in de eerste twee avonden al een stuk duidelijker geworden wat voor de 

bewoners belangrijk is. Het resultaat hiervan is één schets waar door alle groepen 

opmerkingen en schetsen bij zijn gemaakt met wat zij belangrijk vinden. Voor Woonstede 

begint nu het echte werk. Woonstede moet nu gaan uitrekenen wat mogelijk is. 

Hoekwoningen zijn bijvoorbeeld duurder dan tussenwoningen. Op het gekozen model staat 

een groot aantal twee-onder-één-kap-woningen en veel korte rijtjes (met dus veel 

hoekwoningen). En het moet niet alleen te betalen zijn, maar Woonstede wil ook graag 

tegemoet komen aan de wensen van de bewoners. Daarom wordt samen met Inbo gekeken 

welke onderdelen en wensen kunnen worden meegenomen. Op 17 november presenteert 

Inbo twee schetsen die geïnspireerd zijn door schets A, en ook betaalbaar zijn. Op deze 

avond wordt dus nog duidelijker hoe de vernieuwde Kolkakkerbuurt er uit kan komen te 

zien! 

Jaarvergadering bewonerscommissie 

Op maandag 19 december houdt het bestuur van de bewonerscommissie een 
jaarvergadering. 2016 is het eerste volledige kalenderjaar waarin wij actief zijn. In februari is 
de samenwerkingsovereenkomst Wijkvernieuwing Kolkakkerbuurt met Woonstede 
getekend. Dat betekent dat het tijd wordt voor een jaarvergadering. De vergadering wordt 
gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Maanderweg 33. U ontvangt nog een aparte 



uitnodiging met de agenda. Hierop staan de punten die we deze avond zullen behandelen. 
We hopen veel bewoners op de jaarvergadering te ontmoeten.  
 
Twee bestuursleden gezocht voor bewonerscommissie 

Het is de taak van de bewonerscommissie om alle bewoners uit de Kolkakkerbuurt zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen. Als bewonerscommissie willen we een afspiegeling zijn van 
de bewoners in de wijk. Omdat wij ruimte hebben binnen het bestuur en wij iedere huurder 
de gelegenheid willen geven zich bij ons aan te sluiten, stellen we twee plaatsen open voor 
nieuwe bestuursleden. Het gaat om twee functies voor algemeen bestuurslid. Met deze 
versterking zal de bewonerscommissie uit zeven bestuursleden bestaan.  
 

Wat doet een algemeen bestuurslid? 

Je behartigt de belangen van alle huurders in de Kolkakkerbuurt. Dit betekent dat het 
algemeen belang van de Kolkakkerbuurt voor je eigen individuele belang gaat. Als 
bestuurslid mag je uiteraard je eigen mening hebben, maar je persoonlijk belang moet je 
tijdens het bestuurswerk aan de kant kunnen zetten. Het bestuur van de 
bewonerscommissie vergadert bijna wekelijks op de maandagavond. Twee keer in de maand 
heeft de bewonerscommissie haar eigen bestuursvergadering en minimaal één keer per 
maand vindt er overleg plaats met Woonstede. We verwachten van alle bestuursleden dat 
zij bij deze vergaderingen aanwezig zijn en dit ook voorbereiden. Daarnaast communiceren 
we onderling veel per e-mail. Je krijgt een apart e-mailadres en er wordt verwacht dat je 
minimaal eens per dag je e-mail bekijkt en reageert op de berichten. Er is dus veel leeswerk. 
Momenteel kost het bestuurswerk meer dan zes uur per week, verdeeld over verschillende 
dagen. Om in aanmerking te komen als bestuurslid moet je huurder zijn in de 
Kolkakkerbuurt. 
 

Wil je bestuurslid worden? 

Als je denkt dat bovenstaande omschrijving ('wat doet een bestuurslid') bij je past, dan kun 
je je aanmelden als kandidaat-bestuurslid tot uiterlijk donderdag 8 december 9.00 uur 's 
ochtends. Je aanmelden als kandidaat-bestuurslid doe je door: 
 
1. Een briefje te schrijven dat je je kandidaat stelt, met je naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres en handtekening. Dit doe je door de bus bij Lisan (Kolkakkerweg 26).  
 
2. Tegelijk stuur je een mailtje naar info@kolkakker.nl met een foto en een stukje tekst 
waarin je je zelf voorstelt en vertelt waarom je in de bewonerscommissie wilt plaats nemen 
(Deze tekst en foto moeten ook uiterlijk 8 december 2016 9.00 uur binnen zijn). De tekst en 
foto komen dan in de Kolkakkerupdate van december.  
 

3. We nodigen je vervolgens uit op de bestuursvergadering van maandagavond 12 december 
2016 om nader kennis te maken.  
 

4. Op de jaarvergadering van 19 december 2016 kun je je als kandidaat-bestuurslid nogmaals 
voorstellen, waarna er verkiezingen worden gehouden. Daarbij worden alle huurders in de 
Kolkakkerbuurt in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen.  
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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. 

Als je vragen hebt, of eerst even door wilt praten, kun je terecht bij Lisan (Kolkakkerweg 26), 
Marcel (0318 645194) of kun je mailen naar info@kolkakker.nl. 
 

Bezwaar 

Op 18 oktober 2016 is er bij het bestuur van de bewonerscommissie een bezwaarbrief 
binnengekomen van een aantal bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de huidige 
samenstelling van de bewonerscommissie.  Dit betreuren wij zeer, temeer omdat wij het erg 
belangrijk vinden dat alle bewoners een stem hebben in het proces van de wijkvernieuwing 
en zich vertegenwoordigd voelen richting Woonstede. Bij uitkomst van deze nieuwsbrief 
heeft deze groep bewoners antwoord ontvangen op hun brief.  
 

Bewoner aan het woord? 

Er zijn al heel wat bewoners aan het woord geweest in het Kolkakkernieuws en de 
Kolkakkerupdate. Dit is een mooie traditie geworden. Om deze traditie voort te zetten, 
zoeken we een nieuwe interviewer. Wat we verwachten van een interviewer: je levert elke 
eerste dag van de maand een foto aan van een buurtbewoner, met een stukje tekst over de 
hobby's van de bewoner, wat er fijn aan is om in deze buurt te wonen, en wat er maar ter 
sprake komt. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan via info@kolkakker.nl 
 

De glazen school  
Aan de rand van de Kolkakkerbuurt staat basisschool De Vuurvogel. Wist u dat deze school 

 
in 1952 is gebouwd en dat deze lange tijd 'de glazen school' werd genoemd? Als u de foto 
bekijkt, ziet u meteen waarom: bijna de hele voorgevel is van glas. In de loop der jaren is het 
gebouw aan de achterkant uitgebreid met een aanbouw die minder mooi is dan de school 
zelf. Inmiddels is het originele gebouw een gemeentelijk monument en wordt bekeken hoe 
het gebouw kan worden ingepast in het stedenbouwkundig plan van de Kolkakkerbuurt.  
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