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Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Met de Kerst in het vooruitzicht kunnen we terugkijken op een periode waarin veel is 
gebeurd. Door een groep van meer dan 50 meedenkers is hard gewerkt aan het 
Stedenbouwkundig Plan, waarvan u in deze nieuwsupdate een voorlopig ontwerp kunt zien. 
Komt u ook naar de jaarvergadering van de Bewonerscommissie? 

 
Jaarvergadering bewonerscommissie 

Op maandag 19 december om 19.30 uur houdt het bestuur van de Bewonerscommissie een 
jaarvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Verlengde 
Maanderweg 33. Voor de pauze geven zij een toelichting van de stukken die u in de 
brievenbus hebt gehad. Daarnaast stelt het kandidaat-bestuurslid (zie pagina 4) zich aan u 
voor. Het bestuur hoopt veel bewoners op de jaarvergadering te ontmoeten.  

 
Thema Jaarvergadering 
Na de pauze staat er een thema op het programma. Kees van de Akker vertelt ons over 
Malkander. Kees werkt in het team van Malkander waar ook onze buurt onder valt. Hij heeft 
interessante dingen te vertellen over wat hij en het team van Malkander voor de buurt 
kunnen betekenen. Met algemene vragen kunt u bij Kees en Malkander terecht (zoals: er 
moet gesnoeid worden, maar ik kan het niet meer, of: ik voel me eenzaam, wil iemand een 
keer met me mee om ergens koffie te gaan drinken, enz.).  Ook Woonstede heeft 
afgesproken dat bewoners tijdens de wijkvernieuwing een beroep op Malkander kunnen 
doen. Bijvoorbeeld bij helpen verhuizen, of even van je af praten over alle veranderingen.  
Malkander heeft de mensen om daar aandacht aan te geven en de bewoners in de buurt 
mogen daar allemaal gebruik van maken. Ook nieuwsgierig wat dat voor u kan opleveren? 
Kom dan naar de jaarvergadering! 
 

Meedenksessie 3: een voorkeur voor een schets 
Op 17 november werden we opnieuw gastvrij 

ontvangen door de koster van de Goede Herderkerk. 

Alle stoelen stonden klaar rond het beamerscherm 

en iedereen ging zitten, nieuwsgierig naar wat er zou 

gaan gebeuren. Op de vorige avond was Schets A 

gekozen (zie vorige nieuwsbrief) en deze avond werd 

getoond wat daarmee is gebeurd.  
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Uitleg over parkeren en hoeveelheid woningen 

Stedenbouwkundigen Arnold en Frank van Inbo gaven een presentatie. Er is gekeken naar 

gemeentelijke normen (o.a. voor parkeren) en met Woonstede is gekeken wat betaalbaar is. 

Verder zijn de opmerkingen van de meedenkers van de vorige avond verwerkt.  

Arnold en Frank legden uit dat de gemeente een parkeernorm heeft van bijna twee auto’s 

per woning. Als je nieuwbouw gaat plegen, moet je dus bij een eengezinswoning ruimte 

maken voor gemiddeld bijna twee auto’s. Dit kan deels op eigen terrein van de woning maar 

ook deels langs de weg of op een parkeerplaats.  

Stemformulier 
Ook is nagedacht over de hoeveelheid woningen (het 

woningbouwprogramma). In plan A komt dat nu neer op ca. 206 

woningen. Om te laten zien hoe dat eruit ziet, waren er opnieuw 

weer twee schetsen met elk een variant uitgewerkt. Daarna volgde 

een stemming met formuliertjes waarop opnieuw iedereen 

opmerkingen kon geven. De gekozen variant speelde een 

belangrijke rol bij meedenksessie 4.  

 

Meedenksessie 4 
Afgelopen donderdagavond (8 december) werd meedenksessie 4 gehouden. De 

stedenbouwkundigen lieten een voorlopig ontwerp zien. Dat betekent dat de kaart al een 

definitieve vorm begint te krijgen en nu steeds gedetailleerder wordt ingevuld. Er was een 

maquette van gemaakt: 

 
 
  



Bij de toelichting vertelden de stedenbouwkundigen dat de woningen nu meer zijn 
uitgewerkt: 

 Op een aantal plekken zijn mooie schuine kappen op het eind van het blok aangebracht. 

 Een aantal hoekwoningen staan nu dichter aan de weg getekend. Dit geeft een 
karaktervolle uitstraling aan de wijk, net zoals nu op de hoek Kolkakkerweg/Talmalaan 
het geval is. 

 Er zijn zoveel mogelijk groene hagen. 

 Het idee van avond 3 om eenrichtingsverkeer toe te passen, is op advies van de 
verkeersdeskundige van de gemeente vervallen. Eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat 
mensen harder gaan rijden (omdat er geen tegemoetkomend verkeer is). 

 Het totaal aantal woningen in de maquette komt op 206.  
 
Dan is het nu ook tijd om na te denken over beeldkwaliteit. Met andere woorden: hoe zien 
de woningen er qua ontwerp aan de buitenkant uit. Om daar een idee van te krijgen waren 
er platen waarop de aanwezigen (ongeveer 45 personen) aan konden geven wat ze mooi 
(groene sticker) en wat ze niet mooi (rode sticker) vonden. Ook was er ruimte om allerlei 
dingen op te schrijven. 
 

 
 

Rol van de gemeente Ede 

Aan het eind van de avond kreeg Queli Maseda van de gemeente het woord. Ze vertelde 
over haar rol als projectleider van de gemeente en hoe ze tot nu toe de avonden heeft 
beleefd. Ze gaf alle aanwezigen complimenten voor het proces. Ze was onder de indruk van 
de inzet van de bewoners en de goede harmonie waarin is samengewerkt aan de toekomst 
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van de wijk. Ook legde ze uit dat op de achtergrond de ambtenaren van de gemeente 
meekijken en meedenken over het groen, parkeren en inrichting van de openbare ruimte. 
Als het bestemmingsplan wordt ingediend (na de stemming voor 70% in de wijk) gaat de 
gemeente aan de slag met de wijziging van het bestemmingsplan.  

 
Twee plaatsen voor nieuwe bestuursleden  
Zowel in de vorige nieuwsupdate als in de stukken voor de jaarvergadering heeft u kunnen 
lezen dat het bestuur van de Bewonerscommissie twee nieuwe algemeen bestuursleden 
zoekt. Geïnteresseerden konden zich tot uiterlijk donderdag 8 december aanmelden. De 
bewonerscommissie heeft één aanmelding ontvangen. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 
Kandidaat bestuurslid stelt zich voor 

Mijn naam is Karin van Surksum, en ik stel me graag kandidaat als 
algemeen bestuurslid van de Bewonerscommissie. Ik woon 13 jaar in 
deze buurt, aan Den Brink. In het dagelijks leven ben ik moeder (met 
nog twee kinderen thuis), ben ik overblijfmoeder en geef ik zwemles. 
Ik wil graag meedenken over een leefbare buurt. Wat ik mooi vind aan 
de huidige buurt, is de saamhorigheid. Dat er naar elkaar omgekeken 
wordt, en dat je elkaar kent, zeker wat betreft de ouderen in de buurt. 
Daarom wil ik mij graag inzetten als bestuurslid, zodat we het karakter 

van deze buurt kunnen behouden. Ik voel me erg betrokken en daarom ben ik bij alle 
bijeenkomsten geweest waar meegedacht en getekend kon worden. Ik wil graag de 
bewoners in de buurt vertegenwoordigen en helpen als algemeen bestuurslid in de 
bewonerscommissie. Geen gemakkelijke, maar wel een mooie taak. 
 

Activiteiten met Kerst 

 
Kerstconcert 
Zin in een kerstconcert? Kom zaterdagavond dan naar de Taborkerk aan de Prinsesselaan, 
daar wordt weer avondmuziek gemaakt door het Veenendaals Koperensemble.  Het begint 
om 19.30 uur, de toegang is gratis (collecte bij de uitgang). 
 
Inloop Open Kerk 
Op donderdag is er in “Ons Huis” bij de Taborkerk weer de wekelijkse inloopochtend. Op 15 
december is er handenarbeid met het oog op het naderende kerstfeest. Vanaf 9.30 uur zijn 
de deuren open en is iedereen van harte welkom.  
 
Kerstmarkt Publieksboerderij De Proosdij 
Woensdag 14 december van 15.00 tot 20.00 uur is er Kerstmarkt op De Proosdij. Een middag 
met kinderactiviteiten, kramen met kerstproducten, schminken en kerstbomenverkoop. 


