
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Er wordt flink verhuisd in de Kolkakkerbuurt. Veel vertrouwde gezichten verdwijnen en er komen 
nieuwe wijkbewoners voor in de plaats. We willen deze nieuwsbrief beginnen met hen hartelijk 
welkom te heten en hen een goede tijd in onze wijk toe te wensen. Deze nieuwsbrief wordt 
uitgebracht door de Projectgroep Kolkakkerbuurt die bestaat uit Woonstede en de 
Bewonerscommissie Kolkakker. Over de bewonerscommissie kunt u verderop in deze nieuwsbrief 
meer lezen. 

 
Deze maand: informatie over de planning 
Deze maand krijgt u ook informatie over de planning van de renovatie en het vervolg. Deze 
informatie wordt op dit moment samengesteld en krijgt u in een brief toegestuurd. Ook huurders 
met een tijdelijk huurcontract en omwonenden worden geïnformeerd.  
 

Welkom nieuwe huurders!  
Iedereen die nu een woning krijgt in de Kolkakkerbuurt, heeft een 
tijdelijk contract. Dat betekent dat u hier misschien niet heel lang 
woont. Toch vragen we u of u zich wilt inzetten voor een prettige 
woonomgeving. 

 
Help mee de buurt veilig te houden 
Omdat er zoveel verhuizingen zijn, kent niet iedereen zijn buren meer goed, wat kan zorgen voor een 
onveilig gevoel. En dat willen we graag voorkomen. Daarom hebben we u als tijdelijke huurder hard 
nodig! Help mee de buurt veilig te houden! Maak kennis met uw buren, zorg dat u de mensen om u 
heen kent, zodat u verdachte situaties kunt signaleren. Als u ook meedoet en als u zich deel voelt van 
de buurt, kan dat! 
 

Workshop en gezellige afsluiting: komt u ook? 
In de wijk zijn verschillende beschermde vogels zoals de gierzwaluw en de huismus. Iemand die hier 
alles over weet, is Henk van Paassen, stadsvogeladviseur van de vogelbescherming Nederland in Ede. 
We hebben hem en enkele collega’s gevraagd een workshop te geven over de vogels die in de buurt 
leven en hoe je meer vogels in de tuin kunt krijgen. We doen dit omdat de renovatie en sloop 
gevolgen heeft voor de dieren in de wijk. Daarom moet Woonstede ervoor zorgen dat er ook voor 
enkele kwetsbare soorten nestkasten komen. De nestkasten worden in september opgehangen en 
tijdens de workshop kunt u een nestkast zien. De workshop start a.s. donderdag om 19.00 uur bij de 
Kolk. Na een korte introductie volgt een wandeling van een uurtje. Daarna komen we weer bij de 
Kolk uit waar nog een gezellige afsluiting is. 
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Tijdelijke woonplek voor vleermuis  
Voor de dwergvleermuis zijn afgelopen week 8 nestkasten opgehangen. 
Vleermuizen zijn beschermde dieren die ook nog eens erg nuttig zijn. Ze 
vangen ’s nachts grote hoeveelheden insecten zoals muggen. 
Vleermuizen wonen in spouwruimtes, achter betimmeringen of onder 
het dak. Omdat er aan de Kolkakkerweg woningen worden 
gerenoveerd, zullen de vleermuizen die daar wonen tijdelijk moeten 
verhuizen. Vleermuiskasten zijn geschikt als tijdelijke woonplek voor de 
vleermuizen. Vleermuizen zijn echter erg gehecht aan hun woonplek, ze 
komen jaren achter elkaar naar dezelfde plek terug. Het kost dan ook 
tijd voor ze nieuwe woonplekken hebben ontdekt. Door de kasten nu al 
op te hangen krijgen de vleermuizen de tijd om de nieuwe plekken te 

ontdekken zodat ze weten waar ze terecht kunnen als de geplande renovatiewerkzaamheden in 2018 
van start gaan. 
 

   
Een bestemmingsplan: wat is dat eigenlijk? 
De gemeente gaat voor de Kolkakkerbuurt het 
bestemmingsplan opstellen. U kon hierover in de vorige 
nieuwsbrief al lezen. Maar wat is eigenlijk een 
bestemmingsplan?  
 
In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente 
met de ruimte mag gebeuren. Stukken grond krijgen een 
bepaalde bestemming, bijvoorbeeld `bedrijf` of `wonen`. 
U ziet in het bestemmingsplan welke 
bouwmogelijkheden er zijn en hoe de grond gebruikt 
mag worden.  
 
Het bestemmingsplan wordt gemaakt door mensen van 
de gemeente. Omdat dit grotendeels achter de schermen 
gebeurt, wil de projectgroep een filmpje maken van dit 
proces en de mensen die hierin een rol spelen. Daarover 
meer in een volgende nieuwsbrief. 
 
 

Onderzoek naar sporen uit het verleden 

Bij het maken van zo’n bestemmingsplan is het ook verplicht om allerlei onderzoeken te doen om het 
gebied in kaart te brengen. Zo moet er bodemonderzoek worden gedaan (daarover volgende update 
meer) en er is ook archeologisch onderzoek nodig. Gekeken wordt of er na de sloop verder 
archeologisch onderzoek nodig is. Daarom worden er komende maand door archeologen 
proefboringen gedaan in de buurt. Dit onderzoek wordt begeleid door Rubicon Erfgoed. Met een 
handboor worden regelmatig verspreid over de wijk gaten van 7cm doorsnede gemaakt tot circa 1,5 
m diep. Uit die boringen zal blijken hoe de bodem is opgebouwd en of er vroeger mogelijk mensen 
hebben gewoond. Daarna geven de archeologen een advies aan de gemeente.  
 
Proefboringen 
Het booronderzoek neemt ongeveer twee dagen in beslag. De boringen worden zoveel mogelijk 
gedaan in openbaar toegankelijk gebied. Maar het kan nodig zijn om boringen in sommige tuinen te 
doen. Uiteraard zullen de veldarcheologen zich in dat geval eerst bij u melden en het boorgat wordt 
 

Waar bestaat een 
bestemmingsplan uit?  
 
1. Een kaart van het gebied 
waarop de verschillende 
bestemmingen zijn aangegeven. 
Dit wordt de `verbeelding` 
genoemd. 
 
2. Planregels, waarin is 
aangegeven welk soort bebouwing 
is toegestaan, hoe er gebouwd 
mag worden en welk gebruik is 
toegestaan. 
 
3. Een toelichting over de 
kenmerken van het gebied, de 
plannen die er met het gebied zijn 
en hoe het plan is gemaakt. 
 



weer netjes dichtgemaakt. Zij zorgen ook voor een informatiepunt waar tijdens 
het onderzoek gedurende een aantal uur een archeoloog aanwezig is. U kunt 
hier uw vragen over het archeologisch onderzoek stellen. Bijvoorbeeld als u 
benieuwd bent of er al resultaten zijn en of u wilt weten hoe het boren werkt. 
Meer informatie over de data waarop wordt gewerkt, en waar het 
informatiepunt is, krijgt u binnenkort van Rubicon Erfgoed. 
 
 

Bewonerscommissie 
In de Kolkakkerbuurt is een bewonerscommissie actief. Het is mogelijk dat je 
één van hen spreekt als je nieuw in de buurt komt wonen. Ook vanwege de 
veiligheid en de leefbaarheid, zijn we graag op de hoogte van bewoners die 
vertrekken en bewoners die hier komen wonen. Wil je in  
de tijd dat je hier woont, graag iets doen voor de buurt? Meld je dan bij de bewonerscommissie, er 
zijn genoeg klussen te klaren! 
 
De kern van de bewonerscommissie bestaat op dit moment uit Marcel Boertien (Verlengde 
Maanderweg 21, 0318-645194), Tineke Hoekstra (woont tijdelijk buiten de wijk, Poortlaan 59), Karin 
van Surksum (Den Brink 7) en Lisan Verboom (Kolkakkerweg 26). 
 

Kijk ook eens op:  
        https://www.facebook.com/kolkakker/         
        www.kolkakker.nl 
    
 

De buurt veilig en leefbaar houden met Whats-App-groep?  
Omdat er zoveel verhuisbewegingen zijn, kent niet iedereen zijn buren meer 
goed, wat kan zorgen voor een onveilig gevoel. En dat willen we graag 
voorkomen. Ook willen we pottenkijkers en ongewenste gasten in de buurt 
snel signaleren. In samenspraak met de gebiedsmanager  
Ede-Centraal hebben we bedacht dat een Whats-App-groep hierbij zou 
kunnen helpen. Op de App kunnen verdachte situaties gemeld worden, 
vreemde personen, voertuigen, enz. 
Wie heeft er ervaring met het opzetten van zo'n groeps-App? Wie wil ons 

helpen dit op een goede manier te realiseren, zodat het ook nog echt werkt? Laat van je horen aan 
Marcel Boertien (645194) of aan één van de andere bewonerscommissieleden. 
 

 

Workshops in de Kolk 

In buurtcentrum De Kolk wordt op 8 september 2017 een themamiddag en avond georganiseerd.  
’s Middags is het thema ‘theorie rijvaardigheid op herhaling!’ Het duurt ongeveer van 13.30 tot 
15.00 uur en kost € 3,- inclusief 1 kopje koffie of thee.  
 
’s Avonds is het thema: ‘Sociale advocatuur, wat is het en wat kan het voor u betekenen.’ Het start 
om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Kosten: € 3,- inclusief 1 kopje koffie of thee.  
 
Opgeven (voor beide workshops) kan bij Buurtcentrum de Kolk, Schaapsweg 7A. Telefoon 612022 
(vragen naar beheerder Hans Hannink) of via e-mailadres kolk@malkander-ede.nl 
 

http://www.kolkakker.nl/


Sandra Michels vanaf 18 september weer bereikbaar 

Tamara de Wit is met zwangerschapsverlof en Sandra Michels neemt haar 
taken over als stadsvernieuwingsconsulent. Wegens haar vakantie is ze 
tijdelijk niet bereikbaar voor vragen rond het sociaal plan en het zoeken van 
een andere woning. Heeft u zaken die niet kunnen wachten tot zij terug is van 
vakantie? Neem dan contact op met woonconsulent Mathijs Hellegers via 
mhellegers@woonstede.nl of telefoonnummer 0318 695846. 
 

   
 
Bewoner aan het woord  
Interview tijdelijke bewoner Dominique (41 jaar) 
 
Sinds een maand woon ik in de Kolkakkerbuurt als tijdelijke 
huurder. Ik kom uit Naaldwijk, samen met mijn honden. Die 
laat ik regelmatig uit, en daardoor leer ik de buurt en Ede een 
beetje kennen. Er is een fijne sfeer en het is heerlijk rustig. Ik 
maak graag gebruik van het hondenveldje in de buurt, dat is 
fijn voor mijn honden, maar zelf raak ik daar ook in gesprek 
met andere mensen uit de buurt. Zo leer ik snel mensen 
kennen. Door de buren ben ik prettig ontvangen, en ik ben ook 
erg blij met mijn tuin. Ik wil proberen daar een moestuintje aan 
te leggen. 
 
 

Voor in de meterkast 

In het voorjaar van 2016 is asbestonderzoek gedaan. Per woning hebben wij in kaart gebracht waar 
en in welke onderdelen van uw woning asbesthoudend materiaal aanwezig is. Hiervan is een kaart 
gemaakt die bij de woning hoort. Als u deze krijgt, verzoeken wij u deze in de meterkast op te 
hangen. U krijgt de kaart uiterlijk in oktober thuisgestuurd. 
 
 

Vooruitblik   
 Uiterlijk deze maand krijgt u informatie over de planning. Deze komt per brief. 

 In de Kolkakkerupdate van oktober kunt u lezen over bodemonderzoek in de wijk.  

 Uiterlijk in oktober krijgen alle woningen in de Kolkakkerbuurt een meterkastkaart toegestuurd. 
 

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. 

mailto:mhellegers@woonstede.nl

