
Er was veel belangstelling voor de inloopbij-

eenkomst op 12 juni in het Dorpshuis van Oud 

Ade en dat doet ons goed. De voorstellen die 

door FARO Architecten zijn gepresenteerd, 

hebben veel suggesties en nieuwe invalshoe-

ken opgeleverd. Daarmee kunnen we de eer-

ste voorstellen alleen maar verbeteren.    

Een verslag van de inloopbijeenkomst vindt u 

terug op www.stichtingmeerwonen.nl/

projecten/de-kolk-oud-ade.     

  

 

    

Veel nieuwe ideeën voor De Kolk 

Met de ideeën die aangedragen zijn, gaan we hard aan de slag. De architect 

gaat aangepaste plannen uitwerken en daarnaast is er veel uitzoekwerk en 

overleg nodig met onder andere de gemeente over sloop, infrastructuur en te 

volgen procedures.  

Verplaatsen bijeenkomst 6 juli  

Om alle aangedragen ideeën en suggesties te onderzoeken en te beoorde-

len of en zo ja hoe deze kunnen worden ingepast is tijd nodig. Daarom willen 

we de bijeenkomst van 6 juli verplaatsen tot na de zomer.  

Overlast hangjongeren 

MeerWonen wil het liefst op zo kort mogelijke termijn overgaan tot sloop van 

de bestaande woningen. De gemeente heeft daar begrip voor en heeft toe-

gezegd hieraan mee te werken, binnen de mogelijkheden die de wetgeving 

biedt. Tot die tijd doen we er alles aan om de overlast voor de omgeving te 

beperken. Zo zijn de nutsvoorzieningen van de leegstaande woningen afge-

sloten en zijn ramen en deuren dichtgetimmerd.  

Mocht u desondanks overlastgevende situaties aantreffen in de wijk, aarzel 

dan niet en waarschuw de politie via 0900 8844.  

Hard aan de slag tijdens de zomer, presentatie 
na de zomer 

                            29 juni 2017 
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Bezoek onze site: 

www.stichtingmeerwonen.nl 

Vragen? 

Via deze nieuwsbrief houden we alle inwoners en overige belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen 

van de bouwplannen voor De Kolk. 

Voor vragen kunt ook contact opnemen met de afdeling Wonen via e-mail: info@stichtingmeerwonen.nl of telefo-

nisch via 071- 331 50 00. Ons kantoor in Roelofarendsveen is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

 

 

Zoals bekend is een deel van de woningen aan De 

Kolk bestemd voor woongroep Quackenbosch. Voor de 

overige woningen bleek tijdens de bijeenkomst op 12 

juni veel interesse te zijn. Graag willen we nauwkeuri-

ger in kaart brengen wie serieus overweegt een nieuwe 

woning of appartement aan De Kolk te huren. Bij de 

toewijzing gelden namelijk inkomens- en huishoudens-

eisen en bovendien zullen op basis daarvan geschikte 

kandidaten uit Oud Ade of Rijpwetering voorrang krij-

gen. 

Bij de verdere uitwerking van de plannen dit najaar wil-

len we kandidaat-bewoners zoveel mogelijk betrekken.  

 

Aanmelden 

Daarom ons verzoek: stuur een e-mail met uw naw-

gegevens naar info@stichtingmeerwonen.nl en geef 

aan naar welk type woning uw voorkeur uitgaat.  

 


