
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Met de komst van de lente breekt ook voor de Kolkakkerbuurt een nieuwe fase aan. Als 

projectgroep zijn we blij met de betrokkenheid van de wijk van afgelopen half jaar. Met het 

‘terugblik’ dat uitgereikt werd op de informatieavond hebben we teruggekeken op die 

betrokkenheid. Een exemplaar van dit blik kunt u nog bij de bewonerscommissie ophalen. 

 

Van de Bewonerscommissie 

Dat (bijna) driekwart van de bewoners voor het 

plan heeft gekozen, betekent ook dat er bewoners 

in de buurt zijn die liever hadden gezien dat het 

plan niet door zou gaan. Dat de uitslag voor hen 

een teleurstelling is, begrijpt de 

Bewonerscommissie heel goed. Wij hopen echter 

oprecht dat ook zij straks in de vernieuwde buurt 

hun ‘plekje’ vinden. Want wij willen niets liever dan 

alle Kolkakkernaren terug (blijven) zien in de buurt. 

Indien er hulp nodig is of als er vragen zijn, weet u 

ons te vinden. 

Voor de Bewonerscommissie zit het werk er nog 

niet op. Er volgt nog een heel traject met 

bijvoorbeeld architecten en gemeente (aankleding 

straten e.d.). Wij zullen ook bij het toekomstige 

proces nauw betrokken blijven. Zoals al aangekondigd tijdens één van de meedenkavonden 

zullen ook de bewoners van de Kolkakkerbuurt betrokken worden. Want ons motto is ‘Wat 

je samen begint, maak je samen af’.  Zo is en blijft de Kolkakkerbuurt door en van bewoners. 

 

Uw inschrijving 
Vanaf 4 april 2017 is het Sociaal Plan ingegaan. Dat betekent dat u bij verhuizing recht heeft 

op de regelingen uit het Sociaal Plan. U hoeft natuurlijk nog niet te verhuizen, maar dat mag 

wel. Om op woningen te reageren, moet u ingeschreven staan. Daarom heeft Woonstede 

iedereen ingeschreven die nog niet ingeschreven stond. Vorige week heeft u hierover een 

brief van Woonstede gekregen. Wilt u uw gegevens goed controleren en eventuele 

wijzigingen doorgeven aan Tamara de Wit via tdewit@woonstede.nl of via (0318) 695 832. 
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K lkakkerbuurt 

nieuwsupdate 

Moet ik aan- en bijgebouwen 

verwijderen als ik verhuis? 

Nee, u mag aan- en 

bijgebouwen bij verhuizing 

achterlaten. Daarnaast is het 

zelfs mogelijk dat u hier een 

vergoeding voor ontvangt. In 

het Sociaal Plan kunt u in 

hoofdstuk ‘vergoeding voor zelf 

aangebrachte verandering’ 

lezen wat de voorwaarden zijn 

om voor een vergoeding in 

aanmerking te komen. 
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Planning 
Woonstede wil de planning van de wijkvernieuwing aan laten sluiten op de verhuiswensen. 

Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt duidelijk wie waar naartoe wil verhuizen. Daarom 

wordt de planning gemaakt nadat de meeste gesprekken zijn geweest. Omdat sommigen 

toch graag een idee krijgen van hoe lang het duurt, even een overzicht: 

Gebeurtenis Periode 

Persoonlijke gesprekken Mei, juni, juli (er wordt met u een afspraak gemaakt) 

Planning wijkvernieuwing bekend Uiterlijk september 2017 

Start renovatie Nog niet bekend (niet vóór 1 april 2018) 

Start sloop nieuwbouw 1e fase Nog niet bekend (niet vóór 1 september 2018, in verband met 
wijziging bestemmingsplan) 

 

Droevig bericht  
Beste buurtgenoten,  

Eind 2016 is mijn partner Bas Wegman ernstig ziek geworden. Er werd een gezwel ontdekt 

bij zijn lever. Helaas groeide dat erg hard, waardoor de tijd die we nog kregen kort was. Na 

een poos in het ziekenhuis gelegen te hebben, is hij nog een maand thuis geweest. Bas is op 

5 april overleden. Ik hoop dat jullie hem blijven herinneren als een levenslustige en actieve 

man. De laatste maanden was ik veel thuis bij Bas. Marcel Boertien neemt sindsdien mijn 

taken als voorzitter waar, wat hij voortreffelijk doet! Als de rust weer een beetje is 

weergekeerd, zal ik mijn taken als voorzitter weer oppakken. 

Lisan Verboom (voorzitter bewonerscommissie) 

Fotoclub Objectief legt sfeer vast 
In Ede is een groep van amateurfotografen die op een zaterdag de oorspronkelijke sfeer van 

de Kolkakkerbuurt wil vastleggen. Hiervoor heeft men toestemming gekregen op 

voorwaarde dat een eventuele expositie voor wijkbewoners toegankelijk is. Geef het gerust 

aan als iemand foto’s maakt en u niet op de foto wilt komen.  

Even voorstellen 
In de projectgroep is een nieuw teamlid. In de vorige nieuwsbrief 

vertelden we dat Edwin Boonstoppel zou stoppen. Edwin heeft 

elders ook projecten die zoveel tijd vragen dat hij keuzes moest 

maken. Omdat bij de Kolkakkerbuurt na de stemming een nieuwe 

fase voor het project aanbreekt, was het een goed moment om de 

taken over te dragen aan Bart. Hij stelt zichzelf even voor.  

Mijn naam is Bart Stolk. Als projectmanager namens Woonstede ga 

ik de taken van Edwin Boonstoppel overnemen. Ik heb hier heel veel 

zin. Het vernieuwen van de Kolkakkerbuurt is een mooi project dat 

in nauwe werking met de bewoners tot stand komt. Ik stap in na het moment dat ruim 73% 

van de buurt er voor gekozen heeft dat het project definitief doorgaat. Ik zie er naar uit om in 

goede samenwerking met de buurt de plannen te realiseren. 


