
               

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Nog even en het is Kerst. Ook de Kolkakkerbuurt komt in kerstsfeer. Er zijn al vrolijke lichtjes te zien 

en veel mensen maken het thuis gezellig. Joop en Eefje hebben een Kerstmiddag georganiseerd (zie 

onder) waar u zich voor kunt opgeven. Het zijn ook de donkere dagen voor Kerst, en dat betekent dat 

u ook alert moet zijn op wat er buiten gebeurt. Helpt u mee de buurt gezellig en leefbaar te houden? 

 

Wij wensen alle bewoners van de Kolkakkerbuurt 

een fijne Kerst en de beste wensen voor 2018.  

Het jaar waarin we starten met de uitvoering van 

plan voor de Kolkakkerbuurt. 

Projectteam Kolkakkerbuurt  
(Medewerkers Woonstede en BC Kolkakker) 

 

Gezellige middag op Tweede Kerstdag 

Het begint inmiddels een beetje traditie te worden om op Tweede Kerstdag een gezellig samenzijn te 

organiseren in de Nieuwe Kerk (Verlengde Maanderweg 33). We nodigen iedereen uit; zowel jong als 

oud, alleengaanden en echtparen. We willen veel ruimte creëren voor ontmoeting. Er zal een buffet 

zijn met zoete en hartige hapjes, zowel warm als koud. We gaan met elkaar kerstliederen zingen en 

wie weet is er nog meer moois om van te genieten. Inloop vanaf 14.30 uur. Het buffet wordt 

geopend om 15.00 uur. We hopen rond 18.00 uur af te sluiten. U kunt zich opgeven en evt. laten 

weten of u opgehaald wilt worden vóór 20 december bij Joop en Eefje Rodenburg: tel. 614416 of 

mail naar: rodenburg96@gmail.com  

 

15 januari Jaarvergadering Bewonerscommissie  

Heeft u het al in de agenda gezet? 15 januari is de jaarvergadering van de 

Bewonerscommissie. In de vorige Kolkakkerupdate schreven we dat de 

stukken voor de jaarvergadering zes weken van te voren bij u op de mat 

zouden liggen. Een correctie is op zijn plaats, want het zijn geen zes weken, 

maar drie weken. U kunt de uitnodiging binnenkort tegemoet zien! 
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Hoe staat het met de renovatie? 
Het selectieproces van de aannemer wordt begin februari afgerond. Daarna komt de aannemer al 

snel met de toekomstige bewoners kennismaken. Samen met de bewoners wordt gekeken naar een 

goede aanpak. Verder is bekend dat de renovatie in mei start aan de zuidkant en daarna wordt de 

noordkant aangepakt. Alle woningen worden nog in 2018 opgeleverd. Op woensdag 20 december 

wordt een keuzeavond gehouden voor alle belangstellenden die gereageerd hebben op een 

renovatiewoning. Zij krijgen hierover een brief van Woonstede. 

Een rondje met het hondje  
Marcel Boertien 
 

Zo´n vier keer per dag maak ik een wandelingetje door de buurt. Soms met en soms zonder ADHD-

hondje. Al een aantal weken probeer ik zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Ik 

klets met bewoners over allerlei dingen die er voor zorgen dat het een fijne buurt blijft. En daar 

kunnen we allemaal iets aan doen! Denk bijvoorbeeld aan het parkeren van auto’s. 

Het aantal auto’s binnen de buurt neemt toe. Er komen meer jonge mensen in de wijk wonen. Soms 
is het druk met auto's en kan parkeren voor de deur of op straat een probleem zijn. Ik vind het 
belangrijk om het voor iedereen leefbaar te houden. Daarom vraag ik buurtbewoners om de auto 
dan maximaal met 2 wielen op de stoep te plaatsen, ver genoeg af van de hoek van de straat. Zo kan 
iedereen toch zijn auto kwijt en hebben voetgangers er ook geen last van. 

Ook het netjes houden van de openbare weg kunnen we met z'n allen! Ruim zwerfafval voor de deur 
op, evenals afval in je tuin. Laat je tuin geen wildernis worden, maar houd het een beetje bij. Ik 
begrijp heel goed dat je als (tijdelijke) bewoner geen zin hebt om veel te doen aan je tuin en stoep, 
i.v.m. de nabije toekomst. Toch is het belangrijk hier wel aandacht voor te hebben. Het voorkomt 
ongewenste gasten in de buurt, die denken dat er gemakkelijk van alles te halen valt. In de vorige 
Kolkakker Nieuwsupdate is hier ook al iets over geschreven, en ik zie echt verbetering en dat mag 
ook best gezegd worden!  

Tijdens mijn wandelingen door de buurt, die steeds langer gaan duren, vind ik het fijn om met 
bewoners te praten over deze en andere zaken. Met regelmaat komt in gesprekken het gevoel van 
onveiligheid en angst ter sprake, en dat bewoners soms verdachte zaken zien. Juist daarom zou ik 
mijn rondjes graag met andere bewoners van de wijk willen lopen. Daarom kwam bij mij het idee op 
om een buurtpreventieteam op te zetten. Zodat wij als bewoners van deze buurt er samen voor 
kunnen zorgen dat het veilig en netjes blijft. Met elkaar en voor elkaar! Zeker nu deze donkere dagen 
voor de deur staan.  



Wat is een buurtpreventieteam? 
Onlangs is een WhatsApp groep gestart voor de Kolkakkerbuurt. Op deze manier houden we samen 

de buurt in de gaten en maken deze veiliger door verdachte situaties te melden. Een mooie 

aanvulling hierop is een buurtpreventieteam.  

Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners, deze lopen (bv met de hond) in de avond een rondje 

door de wijk en kijken actief uit naar verdachte situaties of personen. Door met de deelnemers 

afspraken te maken, zorg je ervoor dat er regelmatig leden van het team op straat zijn. Het aantal 

keren dat je beschikbaar bent, bepaal je zelf. De aanwezigheid van een buurtpreventieteam heeft 

een afschrikkend effect op inbrekers en andere mensen die niks te zoeken hebben in de wijk. Zeker 

rond de aanstaande renovatie is dit belangrijk. 

De Gemeente Ede ondersteunt een buurtpreventieteam actief bij de oprichting en zorgt dat er goede 

contacten zijn met Politie en Toezicht. Ook stellen ze materiaal beschikbaar. De ervaringen met een 

Buurtpreventieteam elders in Ede zijn positief en hebben bijgedragen aan het verminderen van het 

aantal inbraken.  

Voor een buurtpreventieteam zijn bewoners nodig die op afgesproken tijden een ronde lopen, 

bereikbaar zijn. We zoeken wel mensen die dit serieus willen nemen. Want ook al is het vrijwillig, het 

is niet vrijblijvend. Je ontvangt binnenkort een briefje in de bus, waar meer informatie op staat en 

hoe je je kunt aanmelden. 

Optreden koor in De Kolk op 15 december 

Op woensdagavond repeteert er een zangkoor in buurthuis De Kolk. Zij zingen veelal Nederlandse 

liedjes. Op vrijdagavond 15 december verzorgt het koor een optreden in De Kolk. Om een ieder de 

gelegenheid te geven mee te zingen is besloten om op deze avond een aantal Nederlandse liedjes  en 

natuurlijk een groot aantal bekende kerstliederen ten gehore te brengen, het optreden start om 

20.30 uur. Na het eerste optreden is er een gezellig samenzijn en een kleine verloting om de door het 

koor gemaakte kosten te compenseren, daarna volgen er nog twee uitvoeringen. We hopen op een 

goede opkomst! U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in ons buurthuis (Schaapsweg 7A, u kunt 

van het pad tussen Kolkakkerweg 12 en 14 gebruik maken, dan hoeft u niet zover om te lopen). 

 
Nieuwbouwprojecten van Woonstede  
Deze projecten komen eraan in 2018. U kunt het beste de website en de Facebookpagina van 

Woonstede in de gaten houden voor actuele informatie over het adverteren.  

Nieuwbouwproject Locatie Oplevering Wordt ongeveer*  

geadverteerd: 

Ericahorst Veenderweg,  2e kwartaal 2018 Al geadverteerd 

Uitvindersbuurt Nw. Maanderbuurtweg, 

Huygensstraat 

4e kwartaal 2018 Eind januari 

Bunschoterhof Bunschoterweg, centrum  4e kwartaal 2018 Eind februari 

De Blokken Verl. Blokkenweg, Zanderijweg Ede 4e kwartaal 2018 Eind maart 

Zuidplein Kantoorgebouw nabij station Ede-

Wageningen 

4e kwartaal 2018 3e kwartaal 2018 

*Dit zijn voorlopige data. De planning kan veranderen (bijvoorbeeld bij streng winters weer ligt de bouw stil) 
waardoor de advertentiedatum ook anders wordt.  



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. 

Word lid van de Whatsapp-groep met je buren 

Het Buurtpreventieteam is in oprichting, maar de Whatsapp-groep Kolkakkerbuurt is er al! Zit jij er al 

in? De Whatsapp-groep is er voor het melden van incidenten en calamiteiten. Iedereen kan zo een 

oogje in het zeil houden. Je kunt je opgeven voor de Whatsapp-groep door je telefoonnummer te 

mailen naar info@kolkakkerbuurt.nl 

Juridisch spreekuur in de Kolk 

Elke derde donderdag van de maand is Simone Volbeda (gefaciliteerd door het advocatenkantoor 

MHA uit Arnhem) in buurthuis De Kolk aanwezig voor juridisch advies. U kunt dan uw juridische 

vragen aan haar voorleggen. Het inloopspreekuur is gratis. Helaas is Simone in december verhinderd, 

zij biedt hiervoor haar excuses aan. In 2018 gaat zij echter op dezelfde voet verder, u bent dan zoals 

vanouds elke derde donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur weer van harte welkom. In 

januari: donderdagavond 18 januari, 19.00-20.00 in De Kolk (Schaapsweg 7A) 

 

Klassieke muziek op 16 december 

Op zaterdagavond 16 december speelt het Wolpowitz Quartet in de Lutherse Kerk (Beukenlaan 12). 

Het begint om 19.30 en is om 21.00 uur afgelopen. De toegang is gratis. Aan het einde kunt u een 

vrijwillige bijdrage geven. 

Festival of Lessons and Carols op 24 december 

24 december is het Kerstavond. U kunt dan komen genieten van het Festival of Lessons and Carols in 

de Lutherse Kerk (Beukenlaan 12). Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De 

toegang is gratis. 

Kerstnachtdienst op 24 december 

U kunt op Kerstavond ook de Kerstnachtdienst bezoeken in de Nieuwe Kerk (Verlengde Maanderweg 

33). Het begint om 22.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.  

 

Bewoner aan het woord  
Meneer van den Berg woont aan de Kolkakkerweg. Hij 

woont al 50 jaar op dit adres en is op 7 december samen 

met andere huurders die al 50 jaar huren in het zonnetje 

gezet bij Woonstede en kreeg daar deze mooie bos 

bloemen.  

Toen meneer van den Berg hier kwam wonen, zat er geen 

geiser en douche in de woning. Zij hebben zelf een 

douchecabine gemaakt en de woningstichting heeft er een 

geiser in geplaatst.  

Hij was er eerst op tegen dat er gerenoveerd/gesloopt zou 

worden. Maar doordat zijn gezondheid steeds verder 

achteruit gaat, heeft hij zich erbij neergelegd. Wel vindt hij 

het jammer dat de appartementen aan de Kolkakkerweg 

niet eerder worden gebouwd. Dan kan hij in de buurt 

blijven omdat hij maar één keer wil verhuizen. Hij vertrouwt op Woonstede dat dit ook kan. 

 

 


