
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

De zomervakantie is bijna aangebroken, daarom krijgt u een nieuwsupdate voor twee maanden. De 
volgende update krijgt u in september. Of u weg gaat of thuisblijft: we wensen u een fijne vakantie! 
 

 
Planning van juli en augustus 
Tot eind juli worden nog sleutels uitgereikt. Daarna is het 
bouwvakvakantie en gaat een onderhoudstermijn in van 
6 maanden. Dat betekent dat de bewoners van de 
gerenoveerde woningen gebreken kunnen melden bij 
Woonstede via opzichter@woonstede.nl.  
 

Er zijn aan de Kolkakkerweg meldingen van 

vochtproblemen in de kelders. Dit probleem heeft onze 

aandacht. We weten nog niet of dit komt door de 

werkzaamheden, lekkages, bouwvocht of door iets 

anders. Ook moet alles dat uitgevoerd is de tijd krijgen 

om te drogen. Voor het einde van de oplevertermijn 

maken wij een ronde om te kijken hoe erg het nog is en 

wat verstandig is om te doen.  

Andere reparatieverzoeken 
Andere bewoners van de Kolkakkerbuurt kunnen hun 
reparatieverzoeken indienen via 
www.woonstede.nl/reparatieverzoek of door te bellen 
met 0318-695 695 (kies voor optie 1) 
 

 

Spreekuur BC en zomervakantie De Kolk  
Buurtcentrum De Kolk is gesloten van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus. In die periode komt 

het spreekuur van de BC en Woonstede te vervallen. Bij dringende vragen kunt u altijd contact 

opnemen met Woonstede zoals hierboven beschreven. Daarnaast kunt u de leden van de 

Bewonerscommissie benaderen als dat nodig is.  

 

Burendag: zaterdag 28 september  

Dit jaar is de organisatie van de Burendag in handen van speeltuin “De 

Korenbloem” en buurtcentrum “De Kolk”. Aangezien dit zonder de 
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Hoe staat het met nieuwbouw? 

Op 16 juni heeft Woonstede met 

drie bouwbedrijven een 

overeenkomst gesloten om in de 

komende vijf jaar ongeveer 500 tot 

600 nieuwe huurwoningen te 

bouwen. De Kolkakkerbuurt is een 

van de eerste projecten die wordt 

uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan 

een planning die naar verwachting in 

september klaar is.   

 

Ondertekening van de overeenkomst met 

Woonstede 
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medewerking van buurtbewoners niet te realiseren is, zijn er twee bijeenkomsten gepland waar met 

elkaar de mogelijkheden worden besproken voor die dag. U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn, dan maken we er met elkaar een super leuke Burendag van. Schrijft u het alvast op 

de kalender? Het is op dinsdag 27 augustus in de Korenbloem en donderdag 29 augustus in De Kolk. 

Beide avonden starten om 19:30 uur. Voor meer info of vragen: Maas van Holland 06-43104255 of 

Marcel Boertien 06-28295139 

 
Bewoner aan het woord 
De komende tijd, willen we een aantal bewoners aan u 
voorstellen die aan de Kolkakkerweg zijn komen wonen. Soms 
zijn dit oorspronkelijke bewoners, soms komen ze uit een ander 
deel van de wijk of zijn ze helemaal nieuw.   
 
Dit keer hebben we gesproken met Tamara Peters. Zij woont sinds 
april op de Kolkakkerweg als nieuwe bewoner. Haar hobby’s zijn 
sporten en masseren en als ze tijd heeft, wil ze heel graag weer 
mountainbiken. Oorspronkelijk komt Tamara uit de Bloemenbuurt, 
maar heeft een paar jaar een uitstapje gemaakt naar de 
Sparrenhof. Tamara heeft voor deze buurt gekozen omdat het een 
rustige wijk is en lekker centraal is gelegen. Daarnaast wilde ze 
graag een huis met extra ruimte. Het gezellige karakter in deze 
wijk spreekt haar erg aan. Ze is heel blij met haar woning en 
voorlopig gaat ze hier niet meer weg. 
 
Heeft Tamara nog tips voor de wijk? 
Tamara zou het fijn vinden als er een AED in de wijk zou kunnen komen. De AED’s die hier in de buurt 
zijn, zijn alleen bereikbaar tijdens winkeltijden, omdat zij in een winkel geplaatst zijn. Ze pleit dus 
voor een AED die altijd bereikbaar is, indien nodig. Wat Tamara ook geweldig zou vinden, is als de 
Kolkakkerweg aan zou sluiten bij festiviteiten of evenement zoals een Heideweek of voetbal. Gezellig 
de straat met elkaar versieren en er iets leuks van maken met elkaar.  
 

 

Een AED is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om  

mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. 

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. Kopij voor deze nieuwsbrief kan naar Rosie Elbrecht (rosie@kolkakker.nl) en Hennie 

Hardeman (hennie@kolkakker.nl). 

 


