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Nieuwsbrief  
De Kolk 

Sloopvoorbereiding flinke klus 

De kortste termijn waarop de sloop kan plaatsvinden is voorjaar 2018. Dat komt doordat er heel veel aan vooraf 

gaat. Om een sloopvergunning aan te kunnen vragen moeten er namelijk de nodige onderzoeken worden uitge-

voerd. Denk aan een asbestinventarisatie, aan bodemonderzoek, een ‘natuurtoets flora en fauna’ en onderzoek 

naar bestaande leidingen en rioleringen. We zijn er volop mee bezig en hopen begin volgend jaar de sloopver-

gunning binnen te hebben en opdracht te geven aan een nog te selecteren partij. 

Informatieavond 5 oktober: 

Belangstellenden bijgepraat 

Na een zonnige zomer waarin gestaag is door-

gewerkt aan de plannen voor De Kolk, vond op 

5 oktober een bijeenkomst plaats om belang-

stellenden te informeren over de voortgang. De 

circa 60 aanwezigen in het dorpshuis werden 

bijgepraat over de ontwikkelingen tijdens de 

afgelopen maanden.  

 

Nieuwe schetsen 

Na een korte terugblik was het woord aan Coen 

Kampstra, die de planaanpassingen toelichtte 

aan de hand van nieuwe schetsen. Hij gaf ook 

aan hoe de ingebrachte wensen en opmerkin-

gen zo goed mogelijk zijn verwerkt. Er werd 

aandachtig geluisterd naar de alternatieve voorstellen voor de inrichting van de wijk. Het idee om een nieuwe 

ontsluitingsroute aan te leggen die de huidige weg ontlast, viel zichtbaar in goede aarde.  

 

Planning 

Om de mooie plannen in een reëel perspectief te plaatsen hield projectleider Theo van der Aar de aanwezigen 

een globale planning voor. Daarin is het tijdpad van slopen en bouwen tot het aanleggen van de infrastructuur 

weergegeven. Die komt erop neer dat als alles meezit, en dat is heel wat, de eerste spa begin 2019 de grond in 

kan. Dit viel de aanwezigen flink tegen. Na deze vooruitblik was het tijd om de panelen met voorstellen nog 

eens van dichtbij te bekijken en reacties uit te wisselen.  



 
In geval van schade 
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Kort voordat de sloopwerkzaamheden beginnen, 

rond het eind van dit jaar, zal een taxateur opnames 

doen van de woningen rondom De Kolk. De staat 

van de woningen wordt dan, ondersteund door fo-

to’s, vastgesteld en in een rapport aan een notaris 

overhandigd. Na de sloop gebeurt dit nogmaals. 

Mocht er tijdens de sloop onverhoopt trillingsschade 

ontstaan, dan hebben we een goede basis om de 

schade af te handelen. De taxateur zal enkele we-

ken voor de opname contact opnemen met de be-

treffende omwonenden. 

Wat is er veranderd aan het plan? 

 

Op onze website staan de gepresenteerde schetsen, waarin de reacties op de eerste voorstellen zijn verwerkt. De 

belangrijkste aanpassingen en mogelijke alternatieven zijn: 

 

 de verhouding appartementen – eengezinswoningen. Ten opzichte van het eerste voorstel zijn nu meer 

appartementen opgenomen (was 10, nu 15) en minder eengezinswoningen (was 10, nu 5) 

 toepassen verschillende hoogtes in het gebied (voor betere toegang en uitzicht) 

 invullen parkeerplaatsen (20) 

 nieuwe toegangsweg aansluitend op de Akkerslootpolder en afwaarderen bestaande weg tot langzaam-

verkeersroute 

 zwemplek meer betrokken bij de wijk (bij variant afwaardering bestaande weg) 

 karakteristieke groenbeleving teruggebracht in de wijk. 

 

Tijdens de bijeenkomst op 5 oktober waren veel positieve, maar ook enkele minder tevreden geluiden te horen. 

Unaniem was wel de reactie op de alternatieve ontsluiting: doen! De verkeersveiligheid van de wijk zal hierdoor 

sterk verbeteren. Ook wij zien de toegevoegde waarde van deze optie. Of een nieuwe weg aanleggen ook haal-

baar is, moet nog blijken, want het is duurder en gecompliceerder. We gaan in elk geval met de gemeente in  

gesprek over de mogelijkheden.  

We gaan ook iets bedenken om de appartementen voor leden van woongroep Quackenbosch meer gevoel van 

eenheid te geven en daarnaast appartementen te bestemmen voor mensen die zelfstandig een appartement  

willen huren.  
 

 

 



Op ons verzoek te laten weten of en voor welk type woning belangstelling is, hebben we tot nu toe ruim 20 reac-

ties ontvangen. Circa tweederde geeft aan voorkeur te hebben voor een appartement. Zodra er meer zekerheid is 

over de voortgang en haalbaarheid van de plannen, nodigen we de belangstellenden uit om met ons aan tafel te 

gaan. We zullen hun ideeën en wensen zoveel mogelijk meenemen in de verdere uitwerking.  Woongroep Quac-

kenbosch is niet meegeteld bij deze inventarisatie. Met hen voeren we afzonderlijk overleg.  

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ook op de website is alle informa-

tie terug te vinden. Als we zover zijn dat het bouwplan voor De Kolk definitieve vormen aanneemt, organiseren 

we een volgende informatiebijeenkomst.  

Vervolg 
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Zoveel mogelijk samen 

Noordeinde 174 

2370 AD Roelofarendsveen 

T: (071) 331 50 00 

info@stichtingmeerwonen.nl 

 

 

Bezoek onze site: 

www.stichtingmeerwonen.nl 

Globale planning project De Kolk 


