
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

De zomervakantie is bijna aangebroken, daarom krijgt u een nieuwsupdate voor twee maanden. De 
volgende update krijgt u in september. Of u weg gaat of thuisblijft, we wensen u een fijne vakantie! 
 

Wijkbijeenkomst: komt u ook? 
Regelmatig organiseert de Bewonerscommissie een 
koffiemoment in de wijk, zodat wijkbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen vertellen wat er leeft. Ook 
medewerkers van Woonstede schuiven dit keer aan. 
Woonconsulent Mathijs Hellegers, projectmanager Bart 
Stolk en er is ook een nieuw gezicht: Sandra Michels. Zij 
vervangt Tamara tijdens haar zwangerschap.  
 
Omdat de Kolk in de zomer dicht is, bent u hartelijk welkom 
om 19.30 uur aan Den Brink 3. Als het mooi weer is, zijn we 
in de tuin te vinden. 

 

Huisbezoeken in volle gang 
In mei ben ik begonnen met de eerste huisbezoeken. Ik begon aan de Kolkakkerweg en ga zo in een 
aantal maanden alle bewoners uit de Kolkakkerbuurt langs. Een gesprek duurt ongeveer een uur en 
na het gesprek krijgt u een verslag van wat er is besproken thuisgestuurd. Het valt me op dat tijdens 
de gesprekken nog veel onduidelijk is over de financiële regelingen en de keuzes die u kunt maken. 
Vorig jaar is hiervoor het Sociaal Plan gemaakt.  
 
U heeft dit plan in juni vorig jaar thuisgestuurd gekregen. 
Hier staat bijvoorbeeld in dat u bij verhuizing € 6000,- 
vergoeding krijgt en dat u zelf kunt kiezen waar u uiteindelijk 
naar toe wilt verhuizen. Er zijn verschillende mogelijkheden. 
Heeft u vragen over de vergoedingen en de keuzes die u kunt 
maken? Dan adviseer ik u om voor ons gesprek het Sociaal 
Plan nog eens door te bladeren. Tijdens ons gesprek vertel ik 
u wat de nieuwbouw- en renovatieplannen zijn en bespreek 
ik ook de regelingen uit het Sociaal Plan met u. Hopelijk is 
dan na ons gesprek alles weer duidelijk! Daarnaast wil ik 
graag van u weten wat uw wensen zijn, en waar u mogelijk tegenop kijkt of hulp bij kunt gebruiken. 
We kunnen u bij veel dingen ondersteunen! 
 
Als ik u nog niet gesproken heb dan bent u door mijn collega Anja gebeld en is er een afspraak met u 
gemaakt in juli of augustus. Is dit nog niet gebeurd dan heeft ze u helaas nog niet aan de lijn kunnen 
krijgen. Wilt u in dat geval contact opnemen met mij voor het maken van een afspraak? (0318) 695 
832. Graag tot ziens!  
Tamara de Wit, stadsvernieuwingsconsulent 
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Oude spullen op de juiste manier afvoeren 
 
Inmiddels hebben de eerste mensen gebruik gemaakt van de 
urgentieregeling van het Sociaal Plan om te verhuizen. Bij het verhuizen 
kom je er vaak pas achter hoeveel spullen je hebt, en natuurlijk gaat niet 
alles mee naar het nieuwe adres. Voor de spullen die niet meegaan, zijn 
verschillende oplossingen. Je kunt ze verkopen of naar de 
kringloopwinkel brengen. Je kunt ze ook wegbrengen bij het 
afvalbrengstation van ACV (een aanhanger kunt u gratis lenen) of laten 
ophalen door de ACV. 
 
Als het blijft staan? 
Helaas gaat het bij het ophalen door de ACV soms mis. Niet alles blijkt 
mee te mogen, of mensen zetten het wel aan straat maar “vergeten” te bellen. Voor de buurt is dit 
geen prettig gezicht. Natuurlijk spreek je hier je buren even op aan, maar wat als de bewoners al 
vertrokken zijn? In dat geval kun je dit melden bij de Gemeente. Toezicht komt dan op korte termijn 
kijken en spreekt de (vertrokken) bewoner aan en/of zorgt dat de ACV het alsnog komt ophalen. 
Melden bij de Gemeente kan eenvoudig telefonisch via 140318 of via de site, www.ede.nl en dan 
melding woon- of leefomgeving. Ook andere meldingen over de openbare ruimte kunnen zo worden 
doorgegeven. 

 

Terugblik presentatie aan gemeenteraad 8 juni 2017 
 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juni is het 
Stedenbouwkundige Plan toegelicht dat door het college 
van B&W was vastgesteld. Na een toelichting op het 
proces door Woonstede vertelden vier leden van de 
Bewonerscommissie hoe zij het meedenken door 
bewoners hebben beleefd. De projectleider van de 
gemeente vertelde daarna hoe het vervolgtraject gaat. 
Na de presentaties was er voor de raadsleden en andere 
aanwezigen ruim de gelegenheid om bij 
informatiepanelen vragen te stellen. Hierbij waren ook 
veel bewoners uit de wijk aanwezig. Er zijn verschillende 

vragen gesteld over hoe het vervolgtraject er nu uit ziet. Daarom geven we een kort stukje uitleg. 
 
Wat is een bestemmingsplan? 
Voor de nieuwbouw in de Kolkakkerbuurt is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit is nodig omdat er 
meer woningen worden gebouwd, andere type woningen en omdat de nieuwe woningen op andere 
posities komen te staan dan nu het geval is. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de 
gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek 
woningen, bedrijven of wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, 
maar ook over de maximale afmetingen 
van de gebouwen. In het 
bestemmingsplan is dus te zien wat er in 
uw omgeving is toegestaan. Iedereen is 
aan het bestemmingsplan gebonden. Een 
voorbeeld van een (gedeelte van een) 
bestemmingsplankaart, zie u hiernaast. 
 

http://www.ede.nl/


De gemeente gaat voor de Kolkakkerbuurt het bestemmingsplan opstellen. Om dit te kunnen doen, 
zijn verschillende onderzoeken nodig. Denk bijvoorbeeld aan archeologie, bodem en geluid. Deze 
worden na de zomervakantie uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Voor dit onderzoek zijn 
boringen in de grond nodig. Als dit in de grond rond uw woning nodig is, wordt er tijdig met u contact 
opgenomen om uit te leggen wat er wanneer gaat gebeuren.  
 
Wat is een beelkwaliteitsplan? 
Een beelkwaliteitsplan geeft met tekst en beeld uitleg over de ruimtelijke kwaliteit in de buurt. In het  
stedenbouwkundig plan is (vanaf bladzijde 52) hier al aandacht aan besteed. Dit beelkwaliteitsplan 
wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is 
dat voor eind 2017 dit beelkwaliteitsplan gereed. 
 
Wat is een inrichtingsplan? 
Een inrichtingsplan is een plan dat informatie geeft over hoe de openbare ruimte (straten, pleinen 
etc om de woningen) eruit ziet. De gemeente maakt dit inrichtingsplan in overleg met de 
buurtbewoners. Na de zomervakantie hoort u hierover meer van de gemeente. Als alles volgens 
planning gaat, is het inrichtingsplan eind 2017 gereed.  
 
De gemeente Ede houdt tijdens het opstellen van de bovenstaande plannen contact met de 
Bewonerscommissie. Mocht u vragen hebben over het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan of 
het inrichtingsplan? Neem dan contact op met projectleider Queli Maseda (queli.maseda@ede.nl) of 
met junior projectleider Sabine van den Berg (sabine.van.den.berg@ede.nl).  
 

 

Even voorstellen 
Ik ben Sandra Michels. Ik werk al een aantal jaren bij Woonstede en 
misschien kent u mij van de balie van Woonservice. Na een periode van 
administratie, heb ik veel zin om weer met mensen te gaan werken. Het 
aanbod om Tamara de Wit bij te staan en haar te vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof heb ik met beide handen aangegrepen. In de maanden 
juli en augustus zal ik zoveel mogelijk meelopen om alvast kennis te maken. 
Tot ziens in de wijk! 

 
 

 
 
Wijkwaardebonnen 
Heeft u ook een brief gekregen van de gemeente Ede met daarin een waardebon van €7,50? Deze 
kunt u doneren aan een initiatief in Ede, dan krijgt dat initiatief €7,50 van de gemeente Ede. U kunt 
zo bijvoorbeeld een gift geven aan een nieuw klimrek in speeltuin de Korenbloem, of een bijdrage 
leveren aan burendag bij de Kolk, of het mede mogelijk maken van een oogstfeest bij de moestuinen 
aan de Ganzenweide. U kunt de waardebon direct aan één van deze initiatieven geven, maar u kunt 
met de code op de bon ook via internet de bon activeren. Kijk op www.ededoet.nl voor meer 
initiatieven en hoe u de bon kunt activeren. Zo wordt uw €7,50 goed gebruikt!  
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Veiligheid in de buurt  
Omdat er veel mensen gaan verhuizen, komen er ook veel 
woningen leeg te staan. Hier komen wel weer nieuwe 
tijdelijke bewoners in, maar de omgeving zal toch 
veranderen. Om ervoor te zorgen dat het wel veilig blijft in de 
buurt, helpt het om de volgende vier dingen te doen: 

 Zorg voor goed contact met je buren, zodat je er altijd 
terecht kunt, en eventueel samen dingen kunt doen. 

 Zie je vreemde mensen in de buurt die rondkijken en 
slenteren? Spreek ze aan, vraag of je ze kunt helpen. Hoe 
meer ze aangesproken worden, hoe sneller ze weer vertrekken als ze verkeerde bedoelingen 
hebben. Ze krijgen dan het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden. 

 Maak foto's als je verdachte situaties ziet. Plaatjes kunnen goed bewijsmateriaal zijn, daarnaast 
schrikt het mensen ook af als je een foto wilt maken. Als je een persoon op de foto wilt zetten, 
zeg dat dan wel altijd van tevoren.  

 Maak kennis met de tijdelijke bewoners, zodat je weet wie er wonen.  
Dan vallen echt vreemde dingen sneller op. En ook tijdelijke bewoners kunnen meehelpen om de 
buurt veilig te houden. 
 

 
Koffie en Sfeer 
Iedere woensdagmorgen is het gebouw De Rank (achter de Nieuwe Kerk aan de Verlengde 
Maanderweg 33) open. Iedereen die wil, is hartelijk welkom.  
Iedereen kan binnenkomen voor een kop koffie of thee, gezelligheid, gezelschap en soms ook wat 
creatiefs of informatiefs. Er zijn geen kosten aan verbonden: koffie/thee/koekje is gratis. Komt u 
ook? Neem gerust uw buren of vrienden mee. Let op: ook de gehele zomer geopend! 
Dag:   iedere woensdag 
Tijd:   inloop vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, koffie/thee staat klaar 
Plaats:   De Rank, Verlengde Maanderweg 33, 6713 LD Ede, tel. 616293 
Kosten:  geen 
Wie:   iedereen die wil is hartelijk welkom 
Informatie: tel. 0318–650489 
 
 

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. 


