
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Op 16 februari werd de zesde meedenkavond gehouden. Op deze laatste avond kwamen alle 

onderwerpen nog één keer langs: de woningen, de openbare ruimte (groen, parkeren), de 

beeldkwaliteit (uitstraling van de wijk) en de 

plattegronden van alle woningen. De 

opmerkingen die deze avond werden 

gemaakt, namen de stedenbouwkundigen 

van Inbo mee om het Stedenbouwkundig 

Plan af te kunnen maken. Dit is een 

boekwerk dat aan allerlei eisen moet voldoen 

voor het naar de gemeente gaat. Het 

boekwerk komt als het klaar is beschikbaar 

op de website van Woonstede en de 

Bewonerscommissie.  

 

16 maart: inloopbijeenkomst Stedenbouwkundig Plan  

Als u niet bij de meedenkavonden was, bent u vast wel benieuwd naar het 
Stedenbouwkundig Plan. Op 16 maart 2017 houden we een inloopavond in de Goede 
Herderkerk aan de Ganzeweide 17. Tijdens deze avond kunt u zien wat het resultaat is van 
het harde werken van de bewoners samen met de stedenbouwkundigen en de projectgroep. 
Er is geen vast programma maar u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. De kerkzaal 
is ingericht als tentoonstellingsruimte waar u het volgende kunt bekijken: 

 De maquette en een gebiedskaart van het vernieuwde tuindorp. 

 Kaarten met informatie over groen en parkeren.  

 Visualisaties van de nieuwe straten: welke sfeer is er in de vernieuwde wijk? 

 Woningplattegronden van de renovatiewoningen en nieuwbouwwoningen. 

 Een themastand over het Sociaal Plan waar u terecht kunt met vragen. 

Natuurlijk zijn ook de Stedenbouwkundigen van Inbo aanwezig om uitleg te geven maar ook 
de projectleider van de gemeente en leden van de projectgroep zijn er om uw vragen te 
beantwoorden. 
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Data rond stemming  
Na 16 maart krijgt u een stemformulier toegestuurd. Dit formulier kunt u net als de vorige 
keer terugsturen naar Woonstede. De stemmen moeten uiterlijk 4 april 2017 om 12.00 uur 
bij Woonstede zijn ingeleverd. De enveloppen met stemformulieren worden dan ongeopend 
aan de notaris overhandigd. De notaris opent vervolgens de enveloppen en telt de stemmen. 
Op 5 april wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt.  
 

Koffie, hapje en drankje 
Op vrijdag 24 februari was er een ongedwongen samenzijn voor de buurt in de Kolk, 
georganiseerd door de Bewonerscommissie. Er waren ongeveer 20 bewoners uit de buurt 
aanwezig. Onder het genot van een hapje en drankje konden buurgenoten elkaar beter leren 
kennen. Natuurlijk was er ook de mogelijkheid om over allerlei andere zaken te praten en te 
horen wat er bij ieder speelt. Op woensdag 22 maart van 19.30 tot 21.30 organiseert de 
Bewonerscommissie weer een ‘koffie-uurtje’ in De Kolk. Heeft u nog vragen, of heeft u 
gewoon zin om even een drankje te komen drinken? U bent van harte welkom.  

 
Bewoner aan het woord 
Jan en Wilma Kosman wonen al bijna 18 jaar aan Den Brink 9. Beiden doen vrijwilligerswerk, 
Wilma bij De Kolk en Jan bij zwemvereniging de Wageningse Watervrienden. De hobby’s van 
Jan zijn oude foto’s (o.a. oud Ede) en 
ansichtkaarten, foto’s maken en fietsen. Wilma 
maakt 3D-kaarten en borduurt kaarten. 
Gewoon borduren vindt ze ook leuk. Ze willen 
graag in deze buurt blijven wonen omdat het er 
gezellig is en men elkaar kent, je weet wat je 
aan elkaar hebt. Het is een rustige, 
kindvriendelijke buurt met veel groen en mooie 
oude huizen, een soort hofjes idee. Beiden 
hopen dat de vernieuwde buurt ook zo wordt 
en zijn positief over de plannen. 

 

Projectleider neemt per 30 april afscheid 
Projectleider Edwin Boonstoppel van Woonstede neemt per 30 april afscheid. Hij heeft 

elders ook projecten die zoveel tijd vragen dat hij keuzes moest maken. 
Na de stemming breekt een nieuwe fase aan voor de Kolkakkerbuurt. 
Dat is voor hem een natuurlijk moment om de taken over te dragen aan 
iemand anders. Hij blijft betrokken bij de Projectgroep tot aan de 
stemming in april. In april draagt hij zijn taken over aan Bart Stolk die 
hem opvolgt als projectleider. Wij danken Edwin hartelijk voor zijn 
betrokkenheid bij deze wijk. De heer Stolk zullen wij t.z.t. in deze 
nieuwsbrief verder voorstellen.  

 
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. 


