
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Na een relatief rustige winter komt nu langzaamaan de renovatie van de Kolkakkerweg in 
zicht. De 50 oude woningen worden in passende stijl gerenoveerd. Verder in deze 
KolkakkerUpdate een terugblik op de jaarvergadering en een wisseling van de wacht bij 
Woonstede. Tamara de Wit neemt afscheid van dit project en de projectleider van 
Woonstede voor de Kolkakkerweg stelt zich voor. 
 

Jaarvergadering Bewonerscommissie Kolkakker 
Op 15 januari 2018 heeft de jaarvergadering van de Bewonerscommissie plaats gevonden. Er 
waren zo'n 20 mensen aanwezig in de Kolk. De eerste drie kwartier van de vergadering 
hebben we besteed aan het doornemen van het jaarverslag, het financieel verslag en de 
vragen hierover. Het financieel verslag was vooraf al goedgekeurd door de kascommissie. 
Tijdens de jaarvergadering is gelijk gezocht naar een kascommissielid voor komend jaar, en 
gevonden. Op het jaarverslag waren geen aanvullingen of wijzigingen, en dus hebben we het 
verslag gelijk met elkaar vastgesteld. Dit heeft u al in de bus.  
Na het officiële gedeelte van de vergadering hebben we met elkaar nog een drankje 
gedronken, waarbij er uitvoerig gepraat werd over de renovatie die eraan komt. Maar ook 
het onderwerp ‘Hoe is het om te wonen in een andere wijk?’ kwam uitgebreid aan bod door 
degenen die al verhuisd zijn. Een aantal bewoners kan niet wachten om terug te keren, zo 
gehecht als ze zijn aan de buurt. Het was al met al een gezellige avond. 

 
Hoe staat het met de renovatie? 
Op 17 januari kregen we een presentatie van de partijen die in de race zijn voor de 
renovatie. Vorig jaar zijn 8 aannemers aangeschreven waarvan er uiteindelijk twee partijen 
een presentatie hielden. Aanwezig waren medewerkers van Woonstede en leden van de 
Bewonerscommissie. Waar tijdens de gesprekken goed op is gelet is de manier waarop men 
bewoners vooraf betrekt bij de renovatie. De partijen worden ook beoordeeld op kosten, 
planning en communicatie. De verwachting is dat begin februari een aannemer bekend is. 
Daarna gaan aannemer en Woonstede aan de slag met het maken van 
een begroting, een planning etc. Naar verwachting kan in maart een 
eerste meedenkavond met terugkerende bewoners worden gehouden. 

 
Projectleider stelt zich voor 
Mijn naam is Arnoud van der Wal.  Vanaf februari neem ik namens 
Woonstede de projectleiding op me van de Kolkakkerweg, waar we 50 
woningen gaan renoveren. Ik kijk ernaar uit om samen met de bewoners 
en aannemer de vernieuwing van deze woningen aan te pakken. Het 
leuke van dit project vind ik dat de bewoners veel ruimte krijgen om hun 
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eigen stempel te drukken op de renovatie. Ik vind een goede samenwerking tussen alle 
betrokkenen belangrijk, dus daar zet ik met graag voor in!  
 

Netten over renovatiewoningen 

In maart worden netten gespannen over de renovatiewoningen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat mussen en gierzwaluwen zich nestelen en straks verstoord worden door de 
renovatie. In maart zijn vleermuizen actief, niet territoriaal en er zijn nog geen jongen. De 
netten worden zo bevestigd dat vleermuizen wel naar buiten kunnen kruipen maar niet 
terug kunnen. Ze kunnen dan zelfstandig een andere verblijfplaats vinden, bijvoorbeeld in de 
vleermuiskasten die zijn opgehangen. 
 
40 Gesprekken in de wijk rond witte voetjesproject  
De dagen werden korter en het was langer donker. Ook waren in deze maand veel 
feestdagen. Dat was een ideale samenhang voor de inbrekers. Daarom is de afdeling 
Handhaving van de gemeente Ede de 
afgelopen tijd veel bezig geweest met 
inbraakpreventie. Carola van Eersel van de 
afdeling handhaving vertelt: “Wij zijn samen 
met de politie op 21 december in de 
avonduren preventief aanwezig geweest in de 
wijk. Zodra wij bijvoorbeeld een open schuur 
aantroffen hebben wij een voetafdruk-flyer 
achter gelaten en hebben daarbij een gesprek 
met de bewoners gehad. Deze ‘voetafdruk’ 
had ook zo maar van een inbreker kunnen zijn. 
Wij hebben die avond in de Kolkakkerbuurt 40 gesprekken gehad met de bewoners.”  

 
Te huur in de Kolkakkerbuurt 
In december is er een keuzeavond voor de renovatiewoningen gehouden. Na die avond zijn 
er nog woningen over waar bewoners in de Kolkakkerbuurt die dat nog willen op kunnen 
inschrijven. Het gaat om een aantal tussenwoningen. Heeft u zich bedacht en wilt u toch 
graag zo’n woning hebben? Meldt dit dan spoedig bij Sandra Michels via telefoonnummer 
0318-695606 of via smichels@woonstede.nl 
 

Wisseling van de wacht  
Via deze weg wil ik graag vertellen dat ik stop als stadsvernieuwingsconsulent in de 
Kolkakkerbuurt. In oktober ben ik moeder geworden en heb ik ervoor gekozen om minder te 
gaan werken. Sandra, die mij heeft vervangen tijdens mijn zwangerschapsverlof, volgt mij 
definitief op als stadsvernieuwingsconsulent. U kunt bij haar terecht met al uw vragen, en zij 
zal u begeleiden tijdens de vernieuwing van de wijk. Ik heb er vertrouwen in dat u bij haar in 
goede handen bent! 
Ik heb met veel plezier in de Kolkakkerbuurt gewerkt en wil u bedanken voor de fijne 
samenwerking afgelopen jaren! Mijn aftreden doe ik dan ook met een dubbel gevoel. Ik blijf 
werkzaam bij Woonstede, en zal vanaf de zijlijn met belangstelling volgen hoe de 
Kolkakkerbuurt de komende jaren wordt vernieuwd! 
Tamara de Wit  



Andere gezichten van Woonstede voor de Kolkakkerbuurt 
Naast projectleider Arnoud van der Wal zijn de volgende contactpersonen van Woonstede 
actief in de Kolkakkerbuurt. U kunt hen bereiken via e-mail op 
kolkakkerbuurt@woonstede.nl of via telefoonnummer 0318-695 695 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoe staat het met het bestemmingsplan? 
Het ontwerpbestemmingsplan voor de buurt is nu afgerond. Eind januari wordt dit ter 
goedkeuring aan het college van B&W aangeboden. In februari wordt dit 
ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. In deze periode organiseert de 
gemeente nog een inloopbijeenkomst om het bestemmingsplan te kunnen toelichten. Naar 
verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de zomer van 2018 vast. 

 
Activiteiten in speeltuin de Korenbloem 

Bingo 
Ook in 2018 weer bij de Korenbloem: gezellige bingo's met leuke prijzen. Er worden telkens 
10 ronden gespeeld. Elke ronde heeft ook nog eens een bijprijs en na afloop spelen we altijd 
nog een super ronde. Drankjes en hapjes tegen gereduceerde prijzen. De bingo start om 
20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Geplande data 2018: donderdag 1 Februari 2018, 
donderdag 1 Maart 2018, donderdag 5 April 2018 en donderdag 3 Mei 2018 
 
Volwassenenavond 
Na het succes van vorige winterseizoenen, worden ook de komende maanden deze avonden 
voor het derde jaar gehouden. U bepaalt zelf wat u gaat doen. Kaarten, sjoelen, spelletjes, 
muziek luisteren kletsen, enz. Vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de Korenbloem. 
Geplande data 2018: vrijdag 16 februari, vrijdag 30 maart 
 
Speeltuin de Korenbloem 
Korenbloemlaan 9a 
6713 DW Ede 
Nederland 
Tel.:  0318-615293 | E-mail:  info@speeltuindekorenbloem.nl 

Sandra Michels, 
Contactpersoon 
voor vragen over uw 
persoonlijke situatie 
of Sociaal Plan 
 

Bart Stolk, 
projectmanager. 
Algehele leiding en 
aanspreekpunt voor 
Bewonerscommissie. 
 

Mathijs Hellegers, 
Woonconsulent. 
Aanspreekpunt voor 
beheer en sociale 
overlast in de wijk. 
 

Teunis van Hoffen 
Communicatie. 
Aanspreekpunt voor  
nieuwsbrieven en ander 
informatiemateriaal. 



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. 

 

Hulp in Praktijk (HiP) 
Het kan zomaar gebeuren dat iemand behoefte heeft aan hulp, maar daarvoor nergens 
terecht kan. Praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld. 
Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z'n tijd. Meestal 
krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. Het 
is dan fijn om te weten dat u via HiP hulp kunt vragen of anderen kunt helpen. HiP biedt 
uitkomst wanneer hulp nodig is.  

 
Hulp nodig? 
Kent u iemand die hulp nodig heeft of heeft u zelf hulp nodig bij 
klusjes in of om het huis, een bezoek aan een zorgloket of een 
arts, het invullen van formulieren? Of zijn er mantelzorgers die 
ondersteuning nodig hebben, is het gewenst er even op uit te 
gaan of om samen een kopje koffie te drinken? Hiervoor kunt u 
een vraag indienen bij Hulp in Praktijk. HiP werkt zoveel mogelijk 
met hulpvragers en hulpbieders uit dezelfde buurt.  
 
Criteria die over het algemeen worden gehanteerd: u woont 
zelfstandig, u hebt geen familie of vrienden die u kunnen helpen, 
u kunt betaalde hulp niet bekostigen. Twijfelt u of u een vraag 
wilt of kunt indienen? Dan kunt u gewoon bellen om te 
overleggen. 
 
Vrijwilligers uit de buurt 
Na het stellen van uw hulpvraag brengt HiP u in contact met vrijwilligers die bij u in de buurt 
wonen en graag iets voor hun medemens willen betekenen. Het gaat hierbij om hulp die 
door één vrijwilliger kan worden geboden. Hij of zij komt u kosteloos helpen. HiP vergoedt 
niet de (kosten van) eventueel benodigde materialen of vervoer. 

Contact 
HiP is landelijk actief. HiP Ede is een project van het Diaconaal Platform Ede. Coördinator HiP 
Ede is Ella Marchal. 
Telefonische bereikbaarheid HiP Ede: dinsdag en donderdag 9:00 - 12:00, 0318 655 623 
Aanmelden bij HiP Ede kan het gemakkelijkst via de website: www.hipede.nl 
 
 

Woningen Uitvindersbuurt nog niet geadverteerd 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de woningen in de Uitvindersbuurt mogelijk eind 
januari geadverteerd zouden worden. Inmiddels is bekend dat het adverteren van deze 
woningen niet in januari, maar later dit jaar worden geadverteerd. Een nieuwe datum is nog 
niet bekend, maar wij houden u op de hoogte van de verschillende nieuwbouwprojecten van 
Woonstede in Ede. 

http://www.hipede.nl/

