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Op maandagavond 12 juni vond de eerste inloopbijeenkomst plaats over de Kolk in Oud Ade. Van 

17.00 tot 20.00 uur zijn zo’n 70 tot 80 geïnteresseerden langs geweest in het Dorpshuis om de 

mogelijk nieuwe plannen te bekijken en ideeën met ons te delen. Een gemêleerd publiek; zowel 

jong als oud was vertegenwoordigd. 

 

Het doel van deze inloopbijeenkomst is informeren over mogelijke ideeën voor de invulling van de 

Kolk plus het ophalen van ideeën en suggesties. 

Sfeerimpressie van 

inloopbijeenkomst 12 juni  

 

 

Veel belangstelling  

Er was veel belangstelling en de sfeer was goed. De reacties waren 

positief op het zien van de voorstellen van FARO Architecten. Mensen 

lieten blijken het gevoel te hebben dat er eindelijk weer iets staat te 

gebeuren op de Kolk. Een veelgehoorde opmerking is dat mensen wel 

willen dat er op korte termijn iets gerealiseerd gaat worden. Maar ook dat 

de plannen meer concreet moeten worden. Er is behoefte aan 

duidelijkheid. 

 



Veel suggesties en ideeën 

We zijn blij met alle input die we hebben verzameld tijdens deze inloopbijeenkomst. Zo zijn de 

meeste mensen blij met het zien van de voorstellen, dat er iets gaat gebeuren, maar willen het 

liefst dat het zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Ook zijn er veel suggesties binnen gekomen 

over de appartementen, om daar meer diversiteit in aan te brengen qua grootte en aantallen. 

Daarnaast zijn de meeste mensen het er over eens dat het voor zowel jong als oud aantrekkelijk 

moet zijn om er te gaan wonen. Mensen zijn anders bang dat het mooie Oud Ade leegloopt. 

Verder zijn er vragen gesteld over de parkeermogelijkheden en de ontsluiting naar de nieuwe 

Kolk. Daarin zien zij veel verbeteringen mogelijk, waardoor het voor zowel de huidige 

omwonenden als de potentieel nieuwe bewoners aantrekkelijker en fijner wordt om te wonen. 

 

Opgehaalde suggesties en ideeën De Kolk – Oud Ade 

 

Aan de slag 

Met al deze ideeën en suggesties gaat het team de komende tijd hard aan de slag om te komen 

tot een te realiseren plan. Zo zullen de verschillende partijen met elkaar om tafel gaan en zal ook 

met de gemeente worden gesproken over mogelijkheden op het gebied van infrastructuur, de 

sloop, etcetera. Er is genoeg werk te verzetten om te komen tot een juiste invulling van de Kolk.  

 

Omdat er veel uitgezocht moet worden, zal er op korte termijn nog weinig nieuws te melden zijn. 

De aangekondigde bijeenkomst op 6 juli gaat daarom niet door. Zodra er concrete voortgang te 

melden is, wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis te Oud Ade. Tot die 

tijd wordt iedereen via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de bijeenkomst van afgelopen maandag 12 juni? Neem dan 

contact met ons op via: info@stichtingmeerwonen.nl. 
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