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Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt,
Zoals omschreven staat in het Sociaal Plan, is Tamara de Wit begonnen met haar ronde door
de wijk voor de persoonlijke gesprekken. Ze is gestart aan de Kolkakkerweg en plant elke dag
een aantal gesprekken in. Dit gaat zo door in de maanden mei, juni en jul
julii met een uitloop
naar augustus. Als u graag wilt dat bij uw gesprek een lid van de Bewonerscommissie
aanwezig is om u met raad en daad bij te staan, dan kan dat. Neemt u dan even contact op
met Marcel Boertien (tel. 645194) of stuur een ee-mailtje naar info@kolkakker.nl

Foto van Edwin Nieuwstraten van Fotoclub Objectief uit Ede

Fotoclub Objectief Ede

In Ede is een groep amateurfotografen actief, Fotoclub Objectief. Zij leggen graag de
oorspronkelijke sfeer in de Kolkakkerbuurt vast en zullen de wijkvernieuwing al
fotograferend volgen om zo de veranderingen, maar zeker ook het samengaan van oud en
nieuw vast te leggen. Op 29 april heeft u hen al kunnen zien lopen door de buurt. Ook in de
toekomst kunt u hen dus regelmatig
gelmatig tegenkomen. Hiervoor heeft men toestemming
gekregen
ekregen op voorwaarde dat een eventuele expositie voor wijkbewoners toegankelijk is.
Wilt u niet gefotografeerd worden? Geef dit dan door aan de Bewonerscommissie.
Bewonerscommissie

Presentatie aan gemeenteraad

Op 8 juni a.s. om 20.15 uur wordt het plan door Woonstede en de Bewonerscommissie
gepresenteerd aan de gemeenteraad. U bent daarbij van harte welkom evenals
omwonenden. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. De publieke tribune is te
bereiken via de ingang van het Bestuurscentrum, Bergstraat 4, Ede. U hoeft zich hiervoor
niet vooraf aan te melden. Tijdens de raadszitting, kunt u geen vragen stellen. Dat kan wel
na de presentatie in de gang van de raadzaal. Daar wordt een expositie ingericht net als op
de inloopavond van 16 maart. U krijgt dan de gelegenheid de raadsleden te spreken en
verschillende onderwerpen uit het plan nog eens te bekijken en vragen te stellen. Er zijn
mensen van Woonstede, Inbo en leden van de Bewonerscommissie aanwezig om uw vragen
te beantwoorden.

De Kolk
De gemeente Ede is aan het onderzoeken hoe het verder moet met De Kolk. De
Bewonerscommissie is benieuwd naar wat u als bewoner vindt. Vindt u dat De Kolk op de
huidige plek moet blijven? Of denkt u dat het ook heel goed op een andere plek kan? De
Bewonerscommissie hoort het graag. Stuur uw mening naar info@kolkakker.nl of doe het in
de bus bij één van de bestuursleden.

Vertrek bestuursleden Bewonerscommissie
Helaas hebben twee bestuursleden de Bewonerscommissie verlaten. Om persoonlijke
redenen is het voor Frans Donker niet langer mogelijk zich in te zetten voor de
Bewonerscommissie zoals hij dat graag zou willen. Wij bedanken Frans voor zijn inzet en
bijdrage in de afgelopen (bijna) twee jaar.
Omdat Eelke verhuist naar een woning buiten de wijk, zal ook hij de Bewonerscommissie
verlaten. Eelke zelf hierover:
Beste buurtbewoners,
Het afgelopen halfjaar mocht ik mij inzetten voor de Bewonerscommissie van de
Kolkakkerbuurt. Ik kwam in de BC met de intentie nog lang in deze buurt te kunnen wonen en
me in te zetten voor het mooier maken van deze wijk. Soms lopen dingen anders. Een tijd
terug raakten mijn vrouw en ik in verwachting en toen moesten we ons bezinnen op meer
woonruimte. Dat betekent dat we binnenkort gaan verhuizen naar een huis vlakbij, buiten de
Kolkakkerbuurt. Daarmee neem ik ook afscheid van de wijk en de Bewonerscommissie. Ik
hoop van harte dat jullie gezamenlijk iets heel moois van de vernieuwde wijk gaan maken.
Wij wensen Eelke en zijn gezin een fijne toekomst toe in hun nieuwe woning.

Vacatures Bewonerscommissie Kolkakker
Door het vertrek van twee bestuurleden zijn er dus twee
vacatures ontstaan, terwijl er nog één vacature openstaat. Wij
zouden daarom graag drie nieuwe bestuursleden verwelkomen.
De wijkvernieuwing is in een nieuwe fase beland. Een mooi
moment om ‘in te stappen’ in het bestuur.
Wat doet het bestuur zoal?
 Het bestuur vergadert regelmatig, zowel in de eigen setting als in de projectgroep
(Woonstede en Bewonerscommissie samen).
 Daarnaast is zij actief in de wijk (praten met bewoners, op bezoek gaan e.d.).
 Ook is het bestuur actief betrokken bij de redactie van de Kolkakkerupdate en brengt
zij deze rond.
 Marcel Boertien beheert de facebookpagina en website nu en zou dit graag willen
delen of iemand laten doen.
 De Bewonerscommissie is van plan spreekuren in wijk te gaan houden, zodat mensen
binnen kunnen lopen met vragen e.d. of zomaar, voor bijvoorbeeld een kopje koffie.

Het bestuur tijdens een bespreking bij Woonstede. Van links naar rechts Lisan, Karin, Tineke
en Marcel. Daarnaast Tamara en Bart van Woonstede.
Van een aspirant-bestuurslid verwachten wij dat deze bij alle eigen vergaderingen van de
Bewonerscommissie aanwezig is. Mee-vergaderen met de projectgroep mag uiteraard ook
en zou fijn zijn, maar hoeft niet. We praten elkaar weer bij tijdens de ‘eigen’ vergadering.
Wat heb je nodig?
Wat wij belangrijk vinden, is passie voor de buurt en interesse in de buurtbewoners en
respect voor diens mening. Kennis komt op plaats twee, daar helpen we elkaar mee.
Geef u op!
Spreekt het bovenstaande u aan? Neem dan contact op met Marcel Boertien (tel.645194) of
stuur een e-mailtje naar info@kolkakker.nl. Wij maken graag kennis met u.

Rabarber
Houdt u ook zo van rabarber? Ik heb heel veel rabarber
in de tuin staan. Wie wil, mag een bosje komen halen.
Gewoon omdat dat lekker is! Welkom bij Kolkakkerweg
26.
Bramen
Wilt u vruchten in uw toetje of zelf jam maken uit eigen
tuin? Ik heb nog een aantal stekken van doornloze bramenstruik staan. Op te halen bij
Verlengde Maanderweg 21.

Gaat u verhuizen?

Als u gaat verhuizen en u wilt de Kolkakkerupdate blijven ontvangen, geef uw nieuwe
(tijdelijke) adres dan door aan de Bewonerscommissie of geef bij Woonstede aan dat u het
nieuwsblad wilt ontvangen. U krijgt dan de Kolkakkerupdate in de bus.

Koffiemoment
Afgelopen woensdag 17 mei was er weer een
koffiemoment in De Kolk. Het was weer een
gezellig samenzijn. Voordat de vakantieperiode
aanbreekt organiseert de projectgroep in juni ook
nog een koffiemoment. U krijgt daarover nog
bericht!

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.

