Notulen Wijkplatform KV 1 juni 2015
Aanwezig: 15 personen
Renée Truder, Alice Bakker, Marjo van den Berg, Yvonne Apeldoorn, Friso van Emst,
Alfred van Baaren, Dien van Middendorp, Dirk Klein (contactpersoon gemeente
Barneveld), Guus Knapen (raadslid), Ria Tessers, Tony Tessers, Renate van Manen en
Bob van Asselt, Wilma Borren (wijkagent), Simone van de Lindt (notulen)
Afwezig: René Benneke (met bericht)
Marjo (voorzitter) licht de positie van Dirk Klein toe als contactpersoon van de gemeente
bij de wijkplatforms.
1. Verslag van het wijkplatform 26 januari 2015 n.a.v.:
- Renée is met drie ee’s
- Is er nog iets bekend over het bestemmingsplan van Radio Kootwijk. Marjo zegt
dat er niets bekend is verder, maar dat we wel op de hoogte gehouden worden.
De al dan niet afsluiting van de Asselseweg is daar een belangrijk onderdeel van.
Aan het bestuur van KV is onze mening gevraagd of Kootwijk deze weg zou willen
bestemmen als een weg voor bestemmingsverkeer. René heeft een korte digitale
enquête in Kootwijk gehouden en dat heeft opgeleverd dat 70% van de mensen
tegen het veranderen van de huidige situatie is.
Marjo legt uit dat de inwoners van Radio Kootwijk actiever zijn geworden om hun
mening te geven over het bestemmingsplan dat nu voorligt. In ieder geval is het
Wisenten plan een jaar uitgesteld, vanwege de reacties. Als er nieuws is horen we
dat.
- Dien vraagt naar het herstel van het voetpad langs de Heetweg. De leemlaag is
slecht en wordt een modderpoel als het regent. Dirk heeft het uitgezet, maar de
collega’s van de BOR zijn niet proactief in het reageren op vragen. Hij zal
nogmaals aan de bel trekken.
- Dirk noemt de opening van de veiligheidsactie tegen diefstal a.s. zaterdag om
16.00 uur. Er zijn inmiddels borden opgehangen op de parkeerplaatsen, ook bij de
snelweg, maar de opening is bij de Houtvester van ‘t Hoffweg bij de uitkijktoren.
Er komen flyeracties (op de auto een bericht als je er wat in hebt laten zitten) en
ook berichten in de krant.
2. Vragen uit de laatste wijkplatformvergadering
- Boveneindseweg is geschaafd, in het driehoekje is het een modderboel, maar er is
nog geen structurele oplossing.
- De Heetweg zou worden geasfalteerd, de uitvoering staat in de planning, zegt
men. Waarschijnlijk na de zomervakantie, maar dat was vorig jaar ook al zo. Dirk
en Guus stellen voor dat we een brief sturen naar alle fracties over deze zaak. De
wethouder weet er al wat van, dus die moet wel eerst worden ingelicht als er een
brief wordt gestuurd. In de brief zou ook een opmerking moeten komen om
uitwijkmogelijkheden te creëren voor (grote) auto’s die elkaar passeren op de
Heetweg.
- Op de website www.barneveld.nl is een meldpunt om allerlei dingen/klachten in
de leefomgeving te melden. Komt ook in de nieuwsbrief.
- Er zit een bak in de Duinweg om het water af te voeren. Johan heeft de functie
toegelicht. Marjo is gaan kijken maar het lijkt toch niet een groot gevaar op te
leveren.
- Het punt van de gevaarlijke rand op de Heetweg in het dorp kan ook zo gemeld
worden bij het meldpunt Openbare Ruimte.
- Over het kleiduivenschieten meldt Wilma dat a. een melding gemaakt kan worden
van overlast, vuil en b. er moet een vergunning zijn om dit evenement te houden
en zo niet, dan kan de politie actie ondernemen.
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Over het grote aantal kartonnen aanplakborden in het dorp: Dirk meldt dat daar
een beleidsverordening voor is, die hij zal toesturen. Mensen die aanplakken
hebben een vergunning nodig. Zo niet , dan kan er een melding gemaakt worden.
Marcel had een opmerking gemaakt over de Nieuw Milligenseweg en de
parkeerhaven vlak voor de chicane, waar je niet mag parkeren. Inmiddels is er
een tegel waarop staat dat er niet geparkeerd mag worden. Meer kan er nu niet
gedaan worden.
Zijn er ontwikkelingen in de Blaupot ten Catehof, zijn het koopwoningen? Is een
vraag van Dien van Middendorp. Wordt bevestigend op gereageerd. Het bestuur
gaat een mail sturen naar de projectontwikkelaar en informatie opvragen over de
de voorrangsregels etc. In september gaan ze met de verkoop beginnen. De prijs
is wel wat gezakt, maar het zijn geen starterswoningen.
Wilma meldt autoinbraken, en toch ook weer een woninginbraak. De politie gaat
samen met Staatsbosbeheer toezien op motoren die crossen.
Er is een Whatsappgroep, voor berichten in Kootwijk. Meld je aan bij Simone als
je mee wilt doen: stuur je 06-nummer naar: simone@lindt.demon.nl

3. Rondvraag en opmerkingen
- Alfred zegt dat er volgend jaar een snellere verbinding van KPN in Nederland voor
sneller internet.
- Alfred vraagt of de activiteiten van Welzijn Barneveld eens bekend gemaakt
kunnen worden in Kootwijk, bijvoorbeeld via een link op de website. Het staat ook
in de krant maar dat ziet niet iedereen.
- Guus vraagt of het wijkplatform eens op een andere avond kan. Marjo heeft al
met Inge gepraat of dat geregeld kan worden.
- Dirk vraagt of de BOA’s weer moeten controleren op parkeren in het dorp, vooral
even laten weten. Meld dat vooral want dan komen die er.
Er wordt nog even nagepraat over het parkeerprobleem in Kootwijk. De gemeente
heeft eens gesproken met de kerk over de parkeerplaats van de gereformeerde
kerk, maar het is niet gelukt om daar uit te komen.
- Er ontstaat een discussie over het al dan niet uitdelen van een bekeuring bij de
controleacties van de BOA’s. Er staan immers duidelijke borden met een
parkeerverbod. Maar een bekeuring is ook ongastvrij en wil je die uitstraling in
het dorp? We komen er nu nog niet uit.
- Marjo klaagt over het wassen van de straatnaamborden, maar niet van de
lantarenpalen waar ze aan vastzitten. Lantarenpalen dat is het werk van een
andere afdeling. Nu zijn er vieze lantarenpalen met brandschone
straatnaamborden!!

