
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

De meedenkavond op 19 januari stond in het teken van de renovatie van de Kolkakkerweg. 

Daarom waren naast de meedenkgroep ook alle bewoners van de Kolkakkerweg 

uitgenodigd. In deze nieuwsbrief een terugblik op deze avond met een 

samenvatting van wat aan bod kwam. De laatste meedenkavond 

wordt gehouden op donderdag 16 februari om 19.30 in de Goede 

Herderkerk. Daarna wordt op donderdag 16 maart een 

informatieavond georganiseerd. Dan wordt het stedenbouwkundig 

plan aan alle bewoners gepresenteerd. Zet u deze data alvast op de kalender? 

 

Terugblik meedenkavond renovatie Kolkakkerweg 

Eén van de onderdelen van het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe Kolkakkerbuurt is de 

renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg. Deze woningen hebben een karakteristiek 

uiterlijk en dat willen graag zoveel mogelijk behouden. Er zijn 6 verschillende woningtypen, 

die op onderstaande tekening staan afgebeeld. 
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Uitgangspunten renovatie Kolkakkerweg 

De volgende zaken zijn belangrijk bij de renovatie van de Kolkakkerweg: 

 De constructie van de woningen heeft na renovatie een levensduur van minimaal 50 jaar 

 De binnenkant van de woningen heeft na renovatie een levensduur van minimaal 25 jaar 

 De woningen krijgen minimaal energielabel A. 

 Het uiterlijk van de woningen blijft zo veel mogelijk zoals het is. 

 Er wordt niet terug gerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie; de situatie op 1 

januari 2016 is uitgangspunt voor de restauratie. Wel proberen we sommige 

karakteristieke details terug te brengen.  

 
 

Verbeteringen aan indeling  

Tijdens de vijfde meedenkavond hebben we met de groep nagedacht over de plattegronden 
en daarmee de indeling van de woningen. Daar is uitgekomen dat de plattegrond van 
sommige woningtypen ongewijzigd blijft maar dat in andere woningtypen verbeteringen 
komen. Met deze wijzigingen vergroot Woonstede het comfort in deze woningen en hebben 
ze een goede indeling voor de toekomst. Tijdens de informatieavond van 16 maart kunt u de 
tekeningen van de plattegronden bekijken.  
De belangrijkste wijzingen zijn: 

 Aanbrengen van een toilet op de 1e verdieping (alle types, behalve type 2) 

 Vervanging van de kleinste slaapkamer door een badkamer met toilet en de bestaande 
badkamer ombouwen naar een inloopkast bij de naastgelegen slaapkamer (type 4B). 

 Bergkast en CV-ruimte in de keuken combineren in één grote ruimte en voorzien van 
wasmachine-/ drogeraansluiting (type 3, 4A en 4B). 

 Dichtzetten van de zijdeur, vergroten van het toilet en badkamer en verplaatsen van de 
meterkast naar de voorhal of onder de trap (type 7). 

 De kleinste slaapkamer laten vervallen en opdelen in een bergkast met CV-ketel, was-
machine- en drogeraansluiting en een inloopkast bij naastgelegen slaapkamer (type 8). 

 Achterhal vergroten door CV-kast erbij te trekken (type 8). 
 
Veel bewoners vroegen ons of het mogelijk is de zolderverdieping beloopbaar te maken. 
Woonstede gaat dit onderzoeken en ook wat het kost.  
 
 

Mogelijkheid nieuwe schuur 

Bij de woningen aan de Kolkakkerweg staan allerlei aan- en bijgebouwen. Wij bieden de 
bewoners die na de renovatie willen terugkeren aan om deze te vervangen voor een nieuwe 
schuur. Wilt u dat niet? Dan kan uw schuur in veel gevallen gewoon blijven staan. Tijdens de 
individuele gesprekken maken wij met u hierover individuele afspraken. 
 



Tuindorp met hagen 

Voorstel is om in de vernieuwde wijk alle voortuinen aan de straatkant te voorzien van lage 
hagen. Dit maakt het tuindorpkarakter van de buurt sterker en geeft eenheid tussen 
gerenoveerde en nieuwe woningen. Deze lage hagen worden door Woonstede 
onderhouden. Hiervoor wordt een verhoging van ca. 4 euro servicekosten doorgevoerd.  
 
 

Overzicht werkzaamheden 
 
Tijdens de renovatie van de Kolkakkerweg worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. De 
grootste onderdelen van de renovatie zijn: 

 Het asbest verwijderen 

 De stuclaag in de kelder wordt vervangen en de kelderwand wordt geïmpregneerd. 

 De vloerdelen van de begane grond en eerste verdieping worden vervangen. 

 De vloer van de begane grond wordt verstevigd en gedeeltelijk vervangen en er wordt 
vloerisolatie aangebracht. 

 De dakconstructie wordt (gedeeltelijk) vervangen en er wordt dakisolatie aangebracht 

 Op de zolderverdieping wordt de ruimte tussen de woningen dichtgezet in verband met 
brandveiligheid 

 De dakpannen worden vervangen.  

 Van de platte daken wordt de dakbedekking vervangen inclusief dakranden. 

 Dakgoten en regenpijpen worden vervangen. 

 De buitenkozijnen worden vervangen, er wordt dubbel glas (HR++) geplaatst  

 Vensterbanken worden vervangen 

 Waar dat nodig is wordt voegwerk hersteld 

 Waar dat nodig is wordt metselwerk hersteld  

 De keldertrap en de trap naar de eerste verdieping worden vervangen. 

 De binnendeuren worden vervangen inclusief de kozijnen. 

 Aan de binnenzijde wordt gevelisolatie aangebracht. 

 De binnenwanden worden hersteld. 

 Plafonds worden vervangen en afgewerkt vanwege brandveiligheid. 

 Badkamer en toilet worden vervangen (inclusief wand- en vloertegels). 

 De badkamervloer wordt verlaagd als dit nodig is. 

 Het keukenblok wordt vervangen.  

 Stopcontacten en aansluitpunten voor de verlichting worden vervangen. 

 De radiatoren worden vervangen. 

 De groepenkast wordt uitgebreid en indien nodig vervangen. 

 Er wordt mechanische ventilatie aangebracht 

 Rookmelders worden op het elektriciteitsnet aangesloten. 
 

 
 

 

 



Bewoners aan het woord 
 
Joop en Talita Top. Joop is geboren in deze wijk en Talita in de Indische buurt. Ze wonen al 

15 jaar aan de Talmalaan 11 met veel plezier, met hele fijne buren. Als er een ‘ja’ komt op de 

plannen dan willen zij verhuizen naar de Kolkakkerweg, naar een 2 onder 1 kap woning i.v.m. 

de grote tuin. 

Joop vindt het heerlijk om in zijn grote tuin bezig te zijn en haalt oud ijzer op, iedereen mag 

het ook brengen. Er staat een bak in de tuin aan de kant van de Brinkweg. Verder praat Joop 

graag met de buurtbewoners, zo is er voor zijn huis regelmatig een groepje bewoners met 

elkaar in gesprek. 

 

 
Vacature bestuurslid Bewonerscommissie 
 

Zoals u in de Kolkakkerupdate van november  2016 heeft kunnen lezen had de 
Bewonerscommissie twee bestuursplaatsen beschikbaar. Alle bewoners van de wijk konden 
solliciteren naar een plaats in het bestuur. Er heeft zich één belangstellende gemeld: Karin 
van Surksum. Zij heeft zich tijdens de jaarvergadering op 19 december 2016 voorgesteld als 
aspirant-bestuurslid en zoals u in het verslag van de jaarvergadering heeft kunnen lezen, is 
Karin inmiddels toegetreden tot het bestuur als algemeen lid.  
 
Er is dus nog één plek open in het bestuur van de Bewonerscommissie. Als u interesse heeft 
om plaats te nemen in het bestuur of meer informatie wilt, dan kunt u terecht bij de 
Bewonerscommissie via: 
 
Tineke Hoekstra  Den Brink 5 (of via info@kolkakker.nl) 
Marcel Boertien Verlengde Maanderweg 21 (tel.nr. 645194)  
 

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 Marcel 

Boertien, Verlengde Maanderweg 21. 
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