
Wijkplatform Kootwijk Vooruit: 12 oktober 2015 

 

Aanwezig: Marjo van den Berg (voorzitter), Jaap van den Top (gemeenteraadlid Christen 

Unie), Laurens Jansen (Staatsbosbeheer), Simon Langeveld, Martijn van Loenen, Jan 

Wouter van den Berg, Yvonne Apeldoorn, Alice Bakker, Wilma Borren (politie), Dirk Klein 

(teamleider en contactpersoon gemeente en wijkplatforms), Alfred van Baaren, Friso van 

Emst, Stien van den Berg 

Notuliste: Simone van de Lindt 

Afwezig: René Benneke (vakantie) 

 

1. N.a.v. verslag van wijkplatformvergadering 1 juni j.l. 

De hoek Boveneindseweg bij De Kamp is geschaafd, maar desondanks ontstaat er al 

gauw een modderpoel bij regenval. Dirk gaat hier nog achterheen, want dit is niet 

een goede structurele oplossing. 

Een ander wegprobleem is het leemwandelpad van de Heetweg. Ook daar is nog geen 

bevredigende oplossing voor. 

 

Heetweg. 

Vraag van Kootwijk Vooruit is, na dankzegging voor de asfaltering van de Heetweg, of 

er ook nog wat gedaan kan worden aan de bermen naast die weg. Dirk antwoordt dat 

dit niet in de plannen is opgenomen, omdat er niet intensief gereden wordt, de weg 

breed genoeg is en ook de verplichte 60 km een rustige rijstijl vraagt. Het was 

voordien ook niet zo en de bermen zijn al verhoogd met zand. Marjo vindt dat we 

daar nog op terug moeten komen, omdat bepaalde bermen in bochten toch 

wegzakken op den duur.  

De kern van het dorp zou later aangepakt worden, maar nu is de vraag wanneer? 

Antwoord is dat het nog gaat gebeuren, de aannemer is er mee bezig maar het zal 

weer later in het jaar worden, wellicht met het risico dat het door het koude weer 

uitgesteld moet worden. 

Martijn bedankt Staatsbosbeheer voor het gebruik van de Kootwijkerdijk en de 

Noorderheideweg, hoewel deze weg heel slecht is na regenval. 

 

Ruiterpaden. 

Een van de ruiterpaden is slecht geworden en er niets meer aangedaan. Vraag is 

waarom? Laurens vertelt dat er nog een subsidiepotje is om ruiterpaden en 

fietspaden te onderhouden, maar er is ook beleid om paden samen te voegen om 

economische redenen. Dus kan het zijn dat een ruiterpad niet meer wordt 

onderhouden. Er is bij de gemeente fonds voor het buitengebied waar 

Staatsbosbeheer en anderen een beroep op kunnen doen. Er moet dan een 

gezamenlijke aanvraag ingediend worden. Gemeente betaalt een deel, maar het moet 

een verbetering van het landschap betekenen. 

 

Fietspaden. 

Het fietspad langs de Kootwijkerdijk en de Houtbeekweg zijn slecht begaanbaar. Van 

deze paden wordt veel gebruikt gemaakt door toeristen, maar ook voor woon-

werkverkeer en scholieren. Marjo pleit voor het leggen van betonplaten op deze 

paden. Dirk vraagt naar een mail die verzonden is naar KV over de verharding van 

deze fietspaden. Deze wordt hem toegestuurd. 

Laurens is bezig met een inventarisatie van paden en de eigenaars ervan. Men wil 

ook de huisstijl van de wandelroutes aanpassen. Hij komt hier op terug.  

 

2. Overlast van evenementen Radio Kootwijk. 

Marjo geeft aan dat grote evenementen in Radio Kootwijk, bijvoorbeeld de laatste 

gebeurtenis van Liander, verkeersoverlast geven. De shuttlebus voor bezoekers van 

Radio Kootwijk gaat vanuit Kootwijk. Maar, dat niet alleen, ook mensen die vanuit 

Apeldoorn aankwamen werden via Kootwijk gestuurd. Laurens beaamt dat dit zo is 

gegaan.  



In de toekomst zal ‘ Het Leesten’  bij Apeldoorn een transferium worden voor de 

Veluwe. Er komen daar meer parkeerplaatsen. Maar de kans is groot dat er veel meer 

situaties komen, die Het Leesten ook niet kan opvangen. 

In Radio Kootwijk zijn contactpersonen Saskia Boerrigter en Waronne Elbers voor 

deze evenementen en daar zou contact mee opgenomen moeten worden door KV. 

Dirk zal de contactpersoon voor evenementen bij de gemeente Barneveld vragen 

contact op te nemen met gemeente Apeldoorn hierover. 

 

3. Hoe staat het met bouw van de huizen op het Bl. Ten Catehof? 

De eigenaar/projectontwikkelaar van de grond heeft de keus om de huizen in drie 

fasen te bouwen. De bestrating wordt definitief aangelegd als er geen bouwverkeer 

meer overheen hoeft. Dirk denkt dat er kans is dat dit gebeurt. De gemeente 

activiteiten staan ingepland voor het eind van het jaar, dan moeten er eerst een riool 

en leidingen worden aangelegd. 

 

4. Rondvraag en opmerkingen 

Laurens is de nieuwe boswachter, opvolger van Paul Suurmond. Hij is zich aan het 

oriënteren op het gebied. Hij woont bij Arnhem en heeft eerder in dit gebied gewerkt.  

 

Simon meldt dat er een aantal dode bomen aan de Boveneindseweg zijn, die mogelijk 

gekapt moeten worden. Jan Kardol, gemeente Barneveld, is te benaderen om dit te 

bespreken. 

 

Kootwijk heeft ook nog steeds een sms-groep, die gaat er per heden uit. Simone zal 

dit melden aan de leden van KV 

 

Wilma heeft de autoinbraken geteld, er zijn er acht tot nu toe dit jaar. De meeste zijn 

gebeurd op de Duinweg en Houtvester van het Hofweg. En tot overmaat van ramp is 

direct al het bord gestolen! Wilma kijkt nog even naar de verschillen in cijfers met de 

andere jaren.  

Bij een aantal mensen is post uit de brievenbus gestolen. Er is een signalement maar 

de man woont niet in Kootwijk. Wilma adviseert 112 bellen als er sprake is van een 

inbraak. Een foto maken is een tip, ook als iemand alleen van de achterkant zichtbaar 

is. Zet een inbraak NIET op de Whatsapp-groep, dat heeft geen enkele zin. Tweede 

tip is om in dit soort dagen een lamp aan te laten als je weggaat.  

Alfred vertelt dat er flexibele timers zijn lijkend op de reeds bekende, die je lampen 

op allerlei momenten aan doen als je weg bent. Ook nepkaarsen aan en/of een 

namaaktelevisie zijn allemaal mogelijkheden om inbraak te voorkomen. 

 

Alice stelt een vraag over de mogelijk komst van vluchtelingen. Is het denkbaar dat 

zij bijvoorbeeld in Rabbit Hill geplaatst worden? Het lijkt niet waarschijnlijk omdat 

Kootwijk geen voorzieningen heeft zoals scholen en winkels. 

Wilma zegt dat er allerlei dorpen zijn met faciliteiten die zijn aangewezen als status 

plaatsen. Barneveld heeft statushouders die 2-5 jaar mogen blijven.  

De gemeente moet ook een locatie beschikbaar hebben. Eventueel is De Oosterboshal 

een locatie, maar daar is nog geen sprake van. Er komen rond de 200-300 mensen. 

 

Dirk heeft kierstandhouders dat zij dingen die je deur in een bepaalde stand houden. 

Wie belangstelling heeft kan er een krijgen. Op 26 en 27 november zijn er 

gesprekken met inwoners over het evenementenbeleid. Dirk stuurt de mail voor deze 

bijeenkomst nogmaals door.  

 

Alfred mist in de krant de agenda van de gemeente Barneveld en ook de 

wijkplatformbijeenkomsten. Antwoord is dat deze wel degelijk in de krant staan. Hij 

heeft ook meerdere brieven gestuurd aan het toeristisch aanjaagteam, maar kreeg 

een wat afgemeten antwoord. Het team is onzichtbaar, het zijn mensen die het 

toerisme willen stimuleren: Jan Wessels, Kees Hoogeveen, Sander van 



Nieuwenhuizen. Alfred vraagt aandacht voor het functioneren van het team. Dirk zal 

daar navraag naar doen. 

 

Marjo heeft nog wat vragen voor Laurens: 

- De uitkijktoren is dicht en nu wordt gedoogd dat er wat mensen op gaan. Laurens 

vertelt dat hij in het voorjaar een nieuwe toren wil. Er is geld toegezegd en dat 

krijgt nu voortgang. Stien meldt dat zij wel iemand kent die zou kunnen bouwen, 

want het wordt iets van metaal. Laurens neemt contact op met haar. 

- Er was een goede gewoonte om een wandeling of excursie met Staatsbosbeheer 

te maken samen met inwoners van Radio Kootwijk. Laurens zal daar over 

nadenken en wil dit best oppakken. 

- Graag zouden we een leuke wandeling met de Kootwijkse kinderen maken. Aart 

Buurma heeft dat ook al gedaan dit jaar op de woensdagmiddag. Nu is de vraag 

of Laurens dit doet of dat hij dit oppakt met Aart. 

- Yvonne zou toch graag een natuurspeelplaats voor kinderen zien hier in Kootwijk. 

Marjo pleit voor een plekje in het bos met boomstammen, zodat je een hut kan 

bouwen. Er is een beetje budget om zoiets te ontwikkelen. Er moet onderzocht 

worden waar dat precies zou kunnen komen.  

- Martijn vertelt nog even over het boshutbouwfeest, op het terrein van 

Staatsbosbeheer dat om het andere jaar plaatsvindt. 

- Wilma vraagt naar een hondenlosloopgebied. Er zijn ook mountainbikers die 

gebeten zijn. Laurens zegt dat op de Veluwe verboden is om de honden los te 

laten lopen. Misschien moeten nieuwe flyers dit bezoekers duidelijk maken. 

- Marjo noemt nog de Kootwijkse Bieb, die om de zuil van de VVV staat, die nog 

steeds kapot is. Dirk zal navragen hoe het zit met die zuil. 

- Marjo noemt nogmaals het parkeerprobleem van Kootwijk. Vooral voor de 

bezoekers van de horeca in het dorp tijdens weekenden en vakanties. 

 

 

 

 
 

 


