
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Er is een aannemer geselecteerd voor de renovatie van de Kolkakkerweg. Het is KlokGroep uit 
Nijmegen geworden. Hun presentatie viel positief op door een goed voortraject met u als bewoners. 
Daarover meer in deze nieuwsbrief en Klokgroep stelt zichzelf verderop in deze nieuwsbrief voor.   
 

Renovatie heeft veel impact  
Het renoveren van woningen heeft veel impact in het leven van veel bewoners in de Kolkakkerbuurt. 
Daar is de projectgroep zich goed van bewust. Woonstede, Bewonerscommissie en KlokGroep 
stemmen veel met elkaar af om alle zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. De 
Bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders en houdt KlokGroep en Woonstede scherp. 
Wordt het Sociaal Plan wel goed toegepast? Wat verwachten bewoners van de renovatie? Blijft de 
wijk intussen veilig? Daar wordt achter de schermen veel aandacht aan besteed. 
 

Voorbereiding op de renovatie  

Op dit moment zijn Woonstede en KlokGroep met elkaar in overleg over de begroting en de planning 
van de renovatie. Om zelf een goed beeld te krijgen van de woningen heeft KlokGroep deze week al 
de eerste inspecties uitgevoerd. Niet alle woningen worden in een keer geïnspecteerd. Nu wordt 
eerst van elk type een aantal woningen onderzocht. 
 

Meedenkavonden renovatie 
Deze gegevens worden gebruikt bij de meedenkavonden die zijn gepland met de terugkerende 
bewoners. De bewoners die dit betreft (oorspronkelijke huurders uit de Kolkakkerbuurt) hebben 
hierover bericht gehad. Er worden drie meedenkavonden gehouden en tot slot wordt op 4 april een 
presentatieavond gehouden. Dan worden andere bewoners uit de buurt uitgenodigd om kennis te 
nemen van wat er is bedacht. De locatie van deze slotavond is Ons Huis, naast de Taborkerk aan de 
Prinsesselaan 8. 
 

Belangrijk: doe mee aan de whatsapp-groep 
De renovatie gaat binnenkort van start, en daardoor verhuizen veel 
mensen die nu in de whats-app-groep zitten. Om de buurt veilig en 
leefbaar te houden, willen we u vragen om zich aan te melden als u dat 
nog niet heeft gedaan. Dat kan via e-mail op  info@kolkakker.nl. We 
hebben extra ogen en oren nodig om de buurt veilig te houden. En 
natuurlijk: als u het niet vertrouwt, bel dan gelijk de politie!  

 
Koffieavond met een thema op vrijdag 9 maart 
Het is weer hoog tijd voor een koffieavond voor de hele buurt! Van harte welkom in de Kolk op 
vrijdagavond 9 maart. Vanaf 19.00 uur kan iedereen binnen lopen. Om 19.30 geven we experts op 
het gebied van asbest en explosieven het woord, en kunnen alle vragen die we hierover hebben, 
gesteld worden. Daarna is het het tijd voor koffie, thee, een drankje en een hoop gezelligheid. Komt 
u ook? Van harte welkom! 
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Dus: Vrijdagavond 9 maart in de Kolk 
19.00 inloop 
19.30 experts aan het woord over asbest en niet gesprongen explosieven (uit de oorlog) 
20.00 tijd voor een warm of koud drankje en gezelligheid. 

 
Verhuizingen in de buurt 

De tijdelijke huurcontracten aan de Kolkakkerweg zijn opgezegd en ook de oorspronkelijke bewoners 
verhuizen komend voorjaar naar hun wisselwoning. Sandra maakt hiervoor tijdelijke woningen in de 
wijk beschikbaar en ziet erop toe dat dit proces goed verloopt. 
 

Kalender februari tot mei 2018 
De planning voor de komende maanden ziet er globaal als volgt uit: 

  

Februari 14 en 15 februari, inspectie woningen door Klokgroep 
 21 en 28 februari, meedenkavonden voor terugkeerders renovatiewoningen 
 19 februari, inloopavond bestemmingsplan (18.30-20.30 uur Ganzeweide 17) 

Maart  9 maart, koffieavond bewoners, thema: asbest en explosieven uit de oorlog 
 14 maart, derde meedenkavond 
 Netten worden gespannen over renovatiewoningen (zie pagina 3) 

April  4 april, presentatie resultaat meedenken aan alle bewoners van de wijk 
  

Mei Eerste bewoners Kolkakkerweg verhuizen naar wisselwoningen 
 Bouwplaats wordt ingericht, hekken komen rond de te renoveren woningen 
 Start renovatie 
  

 

Buurthulp 
Als je hulp nodig heb rondom het verhuizen! 
 
Verhuizen is een flinke klus. Als je jarenlang in 
hetzelfde huis hebt gewoond, kun je soms 
veel hebben verzameld. Sommigen zien het 
als een gelegenheid om eens flink op te 
ruimen, anderen verhuizen graag alles over. 
In beide gevallen is het veel werk. Af en toe 
spreken we als Bewonerscommissie wel 
bewoners die erg opzien tegen het verhuizen, 
en dat kunnen we ons erg goed voorstellen. 
We staan allemaal immers voor dezelfde situatie. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer 
kunt zien, zijn we in gesprek gegaan met verschillende organisaties, waaronder Malkander, Hulp in 
Praktijk, en verschillende kerken. Samen hebben we besloten om Buurthulp te gaan organiseren.  
 
Wie bellen? 
Als je hulp nodig hebt bij opruimen, het overzicht bewaren, inpakken, regelen van de verhuizing, 
karweitjes en klusjes, apparatuur afkoppelen of aansluiten, administratie, papieren en formulieren 
invullen, verhuisberichten sturen, schilderijtjes ophangen, schilderen, of gewoon even koffie drinken, 
je kunt het zo gek niet bedenken, of er is wel hulp voor te regelen. De verschillende kerken en 
organisaties zoeken naar de juiste personen om u te helpen! Uw vraag om hulp kunt u kwijt bij 
Marcel Boertien: 0318 645194 (Bewonerscommissie), of Janine Lenting: 06-82739213 (Malkander) 
dan zorgen wij dat u geholpen wordt. Dus als uw hoofd overloopt, gewoon hulp vragen, die is er 
genoeg! 



Nieuwbouw  
Deze projecten komen eraan in 2018. De Bunschoterhof wordt vanaf 19 februari twee weken lang 
geadverteerd via www.huiswaarts.nu Informatie over de projecten is te vinden op de website van 
Woonstede. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met Sandra Michels (tel. 0318-695606) 
 

Nieuwbouwproject Locatie Oplevering Wordt ongeveer*  
geadverteerd: 

Bunschoterhof Bunschoterweg, centrum 4e kwartaal 2018 Vanaf 19 februari 

Uitvindersbuurt Nw. Maanderbuurtweg, 
Huygensstraat 

4e kwartaal 2018 Half maart 

Zuidplein Appartementen nabij station Ede- 
Wageningen 

4e kwartaal 2018 Eind april 

De Blokken Verl. Blokkenweg, Zanderijweg Ede 4e kwartaal 2018 Half mei 

Simon Stevin Appartementen in voormalig 
kazernegebouw 

4e kwartaal 2018 Nog niet bekend 

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

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. 
 

Even voorstellen: KlokGroep 
KlokGroep Totaalonderhoud is een familiebedrijf uit Nijmegen met circa 200 medewerkers. We zijn 
een voortvarend en daadkrachtige organisatie die maatschappelijke projecten oppakt. Ons motto is 
‘Verder denken, meer doen’. Dat sluit mooi aan bij de ambitie in de wijk. Met een betrokken houding 
kijken we naar de oplossing voor uw woning. Tegelijkertijd zijn we sterk resultaatgericht. Om 
huisvestingsvraagstukken écht aan te kunnen pakken, moeten we draagkrachtig, duurzaam én 
innovatief zijn. En een open houding hebben, waarbij we samenwerken met bewoners, co-makers en 
opdrachtgever. Dat doen we, net zoals jullie, altijd op gelijkwaardige basis. Naast elkaar. 
 
Een bewonersbegeleider voor de verbinding met u 
Belangrijk is dat we als nieuwe partij in het verhaal niet voor nieuwe onrust of ruis zorgen. Wel laten 
we vanaf het begin zien dat we de gevoeligheden kennen en van daaruit handelen. We richten onze 
communicatie steeds op de ‘mens achter de voordeur’: terugkeerders, nieuwe huurders, 
buurtbewoners. Als drijvende kracht zetten we daarvoor een onafhankelijke spil in: een 
bewonersbegeleider die als belangrijkste taak heeft de verbinding te vormen tussen Woonstede, u 
als bewoners en KlokGroep. We zijn achter de schermen druk bezig deze spil te vinden. Als we de 
juiste persoon hebben gevonden, kunt u er kennis mee maken.  
 
Wat staat er de komende tijd te doen? 
Om de staat van de woningen op te kunnen nemen, moeten we bij alle huizen naar binnen. Zodat we 
weten wat er wel of niet deugt, welke veranderingen bewoners eerder hebben aangebracht, waar 
asbest zit, hoe de constructie zich houdt. Samen met Woonstede zorgen we ervoor dat de (tijdelijke) 
bewoners op de hoogte zijn en meewerken aan eventuele aanvullende onderzoeken. Daarnaast zijn   
er voor de nieuwe huurders en terugkeerders bewonersavonden georganiseerd. Samen met u zullen 
we kijken naar de juiste oplossingen voor uw woning. We inventariseren uw wensen en analyseren 



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. 

uw huidige woning qua indeling en beeld. Daarnaast gaan we gezamenlijk aan de slag voor een 
leefbare woning met alle facetten die u en wij belangrijk vinden. 
 
Onze mensen 
Onze vakmensen beseffen dat ze te gast zijn in de Kolkakkerbuurt. Ze gedragen zich beleefd en 
respectvol, maken geen herrie, scheuren niet door de straat en werken netjes. Alle  
werklieden dragen eenduidige bedrijfsbekleding, die herkenbaar is voor de buurtbewoners. Ze 
kunnen zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Verder laten ze de omwonenden met rust  
en spreken ze hen niet onnodig aan. Tegelijkertijd zijn ze er ook voor mensen die wat extra aandacht 
nodig hebben, of om een praatje verlegen zitten. De medewerkers van KlokGroep kunnen bovendien 
tegen een stootje. Ze schieten niet zomaar in de stress en voorkomen ook dat bewoners dat wél 
doen. De mensen waarmee u als eerste te maken krijgt stellen zich hieronder even voor: 
 

 
Peter Janssen, procesmanager 
Ik ben vooral in het voortraject bij een project betrokken en werk nauw 
samen met de projectmanager. Mijn passie ligt vooral in het organiseren 
van een optimaal proces, waar alle betrokken partijen zich in kunnen 
vinden.  
No-nonsens en afspraak is afspraak typeert mij”  
 
 

 
 
Patrick Bekker, projectmanager 
Mijn motto is  “bouwen doe je samen”. Samen met de opdrachtgevers, co-
makers en bewoners. Zo gezamenlijk mooie doelen bereiken. Mij mag je 
afrekenen op het hele project. Dus op wat het projectteam, 
onderaannemers en leveranciers doen of niet doen. Als het goed is hebben 
de bewoners niet zo veel met mij te maken. En áls er eens iets is, dan ben 
ik er. Voor iedereen. Mijn doel: een mooie wijk met tevreden en trotse 
bewoners.” 
 

 
 

Wim Gerrits, realisatiemanager 
“ Afspraken maken tijdens de opnames bij mensen thuis én die afspraken 
nakomen, daar kun je mij op aanspreken. Ik organiseer het werk op de 
bouwplaats en zorg voor het juiste materiaal en de juiste vaklieden op het 
juiste moment. Verder bewaak ik de kwaliteit en de planning. Mensen 
komen graag en gemakkelijk met hun vragen naar mij toe.” 
 
 
 

 
 


