
Informatiebrief Kolkakkerweg (Noord)

Beste bewoners en omwonenden,  

In deze informatiebrief leest u kort over de eerste 

informatiebijeenkomst van 31 januari en informeren wij u over het vervolg. 

Korte terugblik informatieavond
Ruim 100 bewoners en omwonenden kwamen naar onze eerste informatieavond. De projectleider van 

de Woningstichting , Arnoud Spithoven, lichtte de voornemens voor sloop en nieuwbouw toe. Odette 

Dijkstra van de gemeente, nam de startnotitie van de gemeente over dit gebied door, deze kunt u lezen 

op de website van de gemeente: www.wageningen.nl/kolkakkerweg. Vervolgens kwam 

stedenbouwkundige Ralf Hottenträger van bureau od205 aan het woord. Hij schetste de dilemma’s voor 

het stedenbouwkundig plan in dit gebied. De presentatie van deze avond vind bij deze informatiebrief. 

Aansluitend kon iedereen aan thematafels terecht met vragen en konden zij met gele post-its 

opmerkingen, vragen en ideeën achterlaten voor het nieuwe ontwerp van deze buurt. Deze neemt Ralf 

mee in zijn schetsontwerp, waaraan hij inmiddels is begonnen.

We doen het samen
We begrijpen dat ontwikkelingen van de wijk, sloop en nieuwbouw ingrijpend is voor alle betrokkenen. 

We vinden het belangrijk om dit project samen op te pakken en betrokkenen zo goed mogelijk 

geïnformeerd te houden en mee te laten doen. Er zijn al huurders die zich hebben aangemeld voor een 

platform om mee te denken over de nieuwe huurwoningen. Met de bewoners van de Dolderstraat 

maken we een afspraak om de situatie vanuit hun huis en tuin te bekijken en bespreken.

Vervolg: 27 maart, tweede informatiebijeenkomst
Zoals beloofd, komen we bij u terug om te laten zien wat we met uw input hebben gedaan. Op 27 maart 

is de tweede informatiebijeenkomst waarin Stedenbouwkundige Ralf Hottenträger een eerste 

schetsontwerp laat zien en wij u informeren over het vervolg.

Vragen?
Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u iets kwijt? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar: 

info@dewoningstichting.nl
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