
               

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Als zaterdag Sinterklaas aankomt in Ede Centrum, staan honderden kinderen hem al op te wachten. 
Misschien heeft u ook wel herinneringen aan dit Oudhollandse feest. Zo komen langzaam de 
feestdagen en het einde van het jaar dichterbij. Tijd om de balans op te maken van het afgelopen 
jaar. Daarom bereidt de Bewonerscommissie een jaarvergadering voor. De datum vindt u in deze 
update, naast nog veel meer nieuws! 
 

Hoe staat het met de renovatie? 
Op dit moment wordt door de Projectgroep (dus Woonstede en de Bewonerscommissie) bekeken 

welke aannemer het meest geschikt is voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Wij 

verwachten rond januari/februari te weten welke aannemer daadwerkelijk de renovatie zal gaan 

uitvoeren. Belangrijk bij de keuze voor een aannemer is onder meer dat deze veel ervaring heeft in 

renovatiewerkzaamheden en daarnaast ook goed kan communiceren met de (toekomstige) 

bewoners. Dat is belangrijk omdat vooraf samen met de aannemer en de terugkerende en 

toekomstige bewoners een traject wordt opgestart waarbij het renovatieplan en een planning 

worden gemaakt.  

Reageren op een woning? Denk aan uw inkomensverklaring  
Alle volwassenen die verhuizen naar een andere woning van Woonstede, hebben een 
inkomensverklaring nodig. Als u wilt reageren op een woning, dan raden wij u aan nu alvast uw 
inkomensverklaring over 2016/2017 aan te vragen. Dit kan soms lang duren. De inkomensverklaring 
van 2016/2017 is geldig tot 31 december 2018. Ook als u geen inkomen heeft, is deze verklaring 
nodig. U kunt de inkomensverklaring aanvragen met DigiD op Mijn Belastingdienst of via de 
Belastingtelefoon 0800-0543. Als u niet goed begrijpt hoe dat werkt, kunt u hulp vragen aan Sandra 
Michels van Woonstede, of bij een formulierenloket.  
 
Koffieavond voor de buurt op vrijdag 17 november in de Kolk  
Het is weer de hoogste tijd voor een koffieavond voor de buurt. Wilt u ook uw (nieuwe) buren 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een 
drankje? Vaste bewoners, tijdelijke bewoners, 
Voorkom Leegstand-bewoners, allemaal van harte 
welkom! Kom even een bakkie doen, en leer de 
mensen uit jouw straat kennen. Hoe beter we weten 
wie er woont, hoe beter we kunnen opletten, hoe 
veiliger de buurt en hoe fijner we wonen. 
Vrijdagavond 17 november vanaf 19.30 in de Kolk 
(Buurtcentrum achter de Kolkakkerweg, Schaapsweg 
7A, u kunt van het pad tussen Kolkakkerweg 12 en 14 
gebruik maken, dan hoeft u niet zover om te lopen.) 
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15 januari Jaarvergadering Bewonerscommissie  

Het jaar 2017 nadert het einde. Tijd om een jaarvergadering te gaan plannen. De 

Bewonerscommissie heeft een datum geprikt in januari, zodat we het jaar 2017 

financieel en administratief helemaal af kunnen sluiten, en er geen open eindjes 

blijven liggen. Alle stukken worden voorbereid, deze ontvangt u zes weken voor de 

jaarvergadering in de brievenbus, samen met de uitnodiging. De jaarvergadering is 

gepland op maandag 15 januari. De tijd en plaats staan vermeld in de uitnodiging die u nog krijgt. Zet 

u de datum alvast op de kalender? Van harte welkom! 

 
Houd tuinen netjes en overzichtelijk  
Een buurt die er verwaarloosd uitziet, trekt ongewenste bezoekers aan. Daarom een oproep aan alle 

bewoners: houd uw tuin netjes en overzichtelijk. Dat betekent: geen afval en vuilniszakken in het 

zicht in de tuin, doe het in de container, voer het af of zet het in de schuur. Zorg ervoor dat het groen 

in uw tuin beheersbaar blijft, en dat de tuin goed te overzien is. Zo werken we samen aan een veilige 

en schone buurt. Doet u mee? 

 
Groeit het groen in de tuin u boven het hoofd? Is uw tuin te groot? 
Vraag dan hulp! U kunt hulp voor uw tuin vragen aan de Bewonerscommissie (0318-645194, 

info@kolkakker.nl), aan Malkander (0318-208080, info@malkander-ede.nl) of bij het project 'Mijn 

tuin Jouw tuin' (erg leuk!). 

 
 
Mijn tuin, Jouw tuin  
Is uw tuin te groot, en kunt u deze niet meer zelf onderhouden? Geef uw tuin dan in gebruik van het 
project 'Mijn tuin Jouw tuin'. Via Mijn tuin Jouw tuin wordt uw tuin bewerkt door buurtbewoners die 
graag (willen leren) moestuinieren, anderen willen helpen en zichzelf willen voorzien van een stukje 
levensonderhoud. Deze tuiniers zorgen voor onderhoud en reuring in uw tuin. Mijn tuin Jouw tuin 
werkt met tuincoaches die moestuinkennis delen met de tuiniers. Natuurlijk kunt u ook uw eigen 
kennis en ervaring delen! Bovendien: dikke kans dat u beiden geniet van wat extra gezelschap en het 
gevoel nuttig en dienstbaar te zijn. Met en voor elkaar! 

Hoe werkt het: 

U heeft een tuin en wilt deze (gedeeltelijk) aanbieden als moestuin (minimaal 25m2) 
U neemt contact op met Mijn tuin Jouw tuin 
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Een tuinplanner komt bij u langs om de inzet van tuiniers met u te bespreken 
Mijn tuin Jouw tuin zoekt tuiniers en tuincoaches en brengt deze met u in contact 
Er wordt een tuinregelement opgesteld met de duur van minimaal een jaar 
Mijn tuin Jouw tuin voorziet tuiniers van gratis zaden, mest, gereedschap en van begeleiding en/of 
kennisoverdracht door een tuincoach 
Tuiniers gaan volgens afspraak aan de slag in het door u beschikbaar gestelde stuk tuin 
U kunt altijd contact opnemen met Mijn tuin Jouw tuin 
Informatie of aanmelden kan bij Edwin Gorissen: 06-29044939,  info@mijntuinjouwtuin.nl 
Kijk ook op de website: www.mijntuinjouwtuin.nl 

Ontmoetingen voor Senioren 
Vanaf maandag 13 november organiseert Malkander een aantal ontmoetingen voor senioren in 

Buurtcentrum de Kolk. De ochtenden beginnen met samen koffie en thee drinken en dan is er de 

mogelijkheid om samen een activiteit doen. Dit kan een spel zijn, maar ook samen een wandeling 

maken is mogelijk. Tussen de middag is er gelegenheid om samen te lunchen. Daarvoor kunt u zelf 

een lunch meenemen. Er zijn bijeenkomsten gepland op 13, 15 en 17 november en daarna elke week 

op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 13:30 uur in de Kolk. U bent u welkom.  

 

Bezoek aan renovatie/nieuwbouwproject Deventer 
Op 31 oktober ging een deel van de projectgroep op bezoek bij woningcorporatie Rentree in 

Deventer. Het doel van deze excursie was te leren van de aanpak van andere projecten met een 

combinatie renovatie en nieuwbouw. We kregen een rondleiding door het T&D Kwartier, een wijk 

waar deels is gerenoveerd en deels sloop-nieuwbouw is uitgevoerd. De wijk is qua opzet anders. De 

wijk is namelijk een mix tussen huur- en koopwoningen. De nieuwbouw is een mix van stijlen 

geworden zoals tuindorpstijl, maar ook industriële stijl. Door deze excursie is duidelijk geworden 

hoeveel kwaliteit het stedenbouwkundig plan voor de Kolkakkerbuurt heeft. In dit 

stedenbouwkundig plan zit wel eenheid in de diverse woningtypes. Ook sluit de nieuwbouw goed 

aan bij de renovatiewoningen.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulierenloket: hulp bij het oerwoud van formulieren  

Bij een formulierenloket kunt u terecht voor hulp en vragen bij het ordenen, lezen, opzoeken, 

invullen en opsturen van formulieren. Dit kunnen formulieren zijn van de gemeente, de belasting, 

het UWV, de overheid, toeslagen enz. De vrijwilligers zijn thuis in deze wereld en helpen u graag. Er 

zijn geen kosten aan verbonden. U kunt op deze tijden binnenlopen zonder afspraak. (Let op: in de 

kerstvakantie zijn aangepaste tijden) : 

- Dinsdagochtend van 9.30-12.30 uur: Steunpunt Humanitas in de Meerpaal, 0318-630514  

mailto:info@mijntuinjouwtuin.nl


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 Lisan 

Verboom, Kolkakkerweg 26. 

- Dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur: Hulp in Praktijk, Posthoornstraat 8, 0318-655623  

- Donderdagochtend van 10.00-12.00 uur: Hulp in Praktijk, Posthoornstraat 8, 0318-655623 

Hoe staat het met het bestemmingsplan? 
Het bestemmingsplan (bestaande uit een toelichting, een verbeelding en regels) wordt in december 
2017 door de gemeente afgerond. Eerder hebben wij gecommuniceerd dat voor het renoveren van 
de Kolkakkerweg geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Dat klopt nog steeds. Het 
stedenbouwkundig plan wijkt alleen op een aantal plekken van de Kolkakkerweg wel enigszins af van 
het huidige bestemmingsplan. Daarom willen de gemeente en Woonstede de Kolkakkerweg toch 
opnemen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit is ook besproken met de Bewonerscommissie. Zo sluit 
het bestemmingsplan aan op het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Het opnemen 
van de Kolkakkerweg in het bestemmingsplan heeft geen consequenties voor de planning van de 
wijkvernieuwing. Het opstellen van het bestemmingsplan zelf kost wel iets meer tijd, waardoor het 
niet meer lukt om het bestemmingsplan nog in het vierde kwartaal van 2017 in procedure te 
brengen. Dit wordt het eerste kwartaal van 2018. De gemeente organiseert begin volgend jaar nog 
een inloopbijeenkomst voor het bestemmingsplan om het plan, de procedure en de planning nader 
toe te lichten. 
 

Nestkasten voor mussen en vleermuizen 
In een eerdere nieuwsupdate vertelden wij over nestkasten voor mus, vleermuis en gierzwaluw. 

Deze worden opgehangen omdat we tijdens de renovatie nestlocaties verstoren. Voor het einde van  

november worden er nog 20 mussenkasten en 8 vleermuiskasten opgehangen voor dieren die een 

verblijfplaats zoeken voor de winter, maar ook voor de zomer. Voor de gierzwaluw worden de kasten 

in februari opgehangen. Dit omdat deze vogels pas in april weer naar Nederland komen. 

 

Bewoner aan het woord  
Na 16 jaar op een flat in de Nobelstraat te hebben gewoond, kwam de familie Van den Top 40 jaar 

geleden naar de Kolkakkerweg. Zij hebben hier met veel plezier gewoond doordat het een fijne buurt 

is en altijd gezellig. 

Meneer van den Top is 81 jaar en 

houdt van (zoals hij dat zelf zegt) 

‘rotzooi’. Mevrouw van den Top 

(80) houdt van bloemen en 

planten. Toen zij hoorden dat er 

gesloopt zou worden, vonden ze 

dit niet leuk en waren er erg op 

tegen. Nu hebben ze er vrede mee 

en gaan in januari naar de 

Geraniumlaan. Ook na de 

verhuizing blijven ze elke 

woensdagochtend om 10.00 uur 

naar de Nieuwe Kerk gaan aan de 

Verlengde Maanderweg. Ze blijven 

dus toch nog regelmatig in de 

buurt komen. 
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