
1. Verslag Wijkplatform Kootwijk 16 oktober 2016 
 
1. Verslag vergadering 18 mei: 

- De hoek van de Boveneindseweg is gerenoveerd, maar er ligt nu veel grit en twee witte 
betonblokken. Verklaring: dat is om het verkeer in een ruime bocht te leiden. 

- Het leemwandelpad op de Heetweg is nu opgeknapt 

- Een natuurspeelplaats is voorlopig opgeschort, want eigenlijk is er veel natuurspeelplaats dichtbij, 
onder meer de zandverstuiving.  

- De gaten in de weg op de Brink zijn inmiddels opgevuld 

- De pomp is gemaakt 

- Het bord op de hoek van de Nw Milligenseweg/Asselseweg wordt teruggeplaatst 

- De Paalhoeve is verkocht, maar het is onduidelijk wat is de bestemming exact is.  

- In het voorjaar wordt de Blaupot ten Catehof woningrijp gemaakt, dat wil zeggen met bestrating, 
verlichting, speeltoestellen etc.  

- Vogelkers Kerkendelweg bij de Paalhoeve wordt gesnoeid. Vraag of er ook aan het begin van de de 
Kerkendelweg gesnoeid kan worden. En ook het groen aan de Kootwijkerdijk bij de driehoek. 
Snoeien van particulier groen doet de gemeente niet. Moet worden besproken met de 
grondeigenaar. 

- Eerder is gesproken over een dorpsvisie, dit wordt doorgeschoven naar de ledenvergadering.  
 
2. Evaluatie Burning Man 
Gerlinde Bouwman, werkzaam bij gemeente Barneveld afdeling vergunningen, vertelt dat er verschillende 
reacties zijn binnengekomen: 

- Er was geluidsoverlast op zaterdag tijdens het Burning Man moment 

- Er waren andere vormen van overlast, zoals, fel licht, geluid en een auto met urine die geloosd werd 
Ze hebben met de stichting BM een evaluatie gehouden. Die is ook gehouden met brandweer, politie etc. De 
gemeente beschouwt het evenement als een incidentele gebeurtenis, een try out, want het past niet in het 
bestemmingsplan en zeker niet met de plannen die de stichting BM heeft voor de toekomst. Ze moeten zelf 
een andere locatie uitzien. Gerlinde meldt dat er nieuwe richtlijnen zijn voor events en dat initiatiefnemers 
voor 1 januari moeten aangeven waar en wat men wil. Burning Man wil groeien en dat past niet in Kootwijk.  
 
3. Evaluatie van het Horse Event 
Dirk Klein licht toe wat er mis is gegaan:  

- Er is een aanvraag gedaan bij de gemeente Barneveld maar die is niet in behandeling genomen, 
omdat het een aangelegenheid in Ermelo is. 

- Ook vond de gemeente Barneveld het geen evenement, er zou gewoon verkeer zijn dat gebruik ging 
maken van de wegen in de omgeving. 

- Er werden niet meer bezoekers verwacht dan vorige keer (35.000), maar het werden er 42.000, d 

- Dus de gemeente Barneveld zag geen bezwaren. 

- Vooral op zaterdag was er toch een probleem door een samenloop van omstandigheden: er was 
Open Monumentendag (Radio Kootwijk), het kazerneterrein in Nieuw Milligen kon niet worden 
gebruikt vanwege verhoogde dreiging, er bleek een vrachtauto stil te staan op de A1, zodat er van 
alles misging. 

- Zaterdag liep de drukte dus uit de hand en er kon niets meer worden gedaan op dat moment.  

- De gemeente geeft aan dat met deze kennis en de vele bezoekers, er geen toestemming gegeven 
zou zijn voor het verkeersplan. 

- Volgend jaar zal de afdeling verkeer geen toestemming geven om het op deze manier te doen. 
Gert noemt nog dat het niet zozeer het aantal auto’s was, als wel het feit dat niet alle terreinen opengesteld 
waren die beschikbaar waren. Zondag liep het wel door, met meer parkeerterreinen tegelijk open, meer 
mensen en goede sturing. Marjo noemt nog dat er niets is gecommuniceerd aan het dorp. Het ware 
eenvoudig geweest om de Whatsappgroep hiervoor te benutten. Omwonenden informeren is niet alleen de 
mensen die daar wonen, maar dat is al gauw het hele dorp! 
Dirk heeft met de gemeente Ermelo afgesproken dat de komende jaren naar andere parkeerlocaties moet 
worden uitgezien. 
Bij grote aantallen bezoekers in Radio Kootwijk worden deze overgeheveld naar Kootwijk. Op de website 
van KV is de nieuwsbrief van Staatsbosbeheer te lezen waarin staat welke evenementen plaatsvinden en 
hoeveel bezoekers er verwacht worden. 
 
4. Rondvraag 

- Piet van den Brink vraagt naar het sluipverkeer, de vrachtwagens die door het dorp rijden. De 
gemeente heeft een telling gedaan, maar komt op te lage aantallen.  

- Marjo geeft de gemeente een pluim voor de Heetweg en de snelle herstelwerkzaamheden. 

- Rafaëla Milo vraagt of er geen bestemmingsverkeer voor de Heetweg kan worden aangevraagd, 
maar of dat lukt is de vraag. 



- Theresa vraagt waarom er zo snel weer nieuw wegdek nodig was. Marjo licht toe dat het budget 
vorig jaar niet toereikend was. Volgens de aannemer kon deze tijdelijke toplaag wel een paar jaar 
mee, maar deze was na een jaar al versleten, dus moest het herstel naar voren gehaald worden. 
Het is geen weggegooid geld.  

- Stien van den Berg merkt op dat de hulstboom op de Brink veel te groot wordt. Neemt het zicht op 
de Brink en de kerk weg. Zou gesnoeid moeten worden. We zullen hiernaar informeren bij de 
Gemeente. 

- Dirk zegt dat de tweede deel van het fietspad langs de Hoog Buurloseweg verhard wordt zoals op de 
Boveneindseweg. 

- Rob noemt een gevaarlijk punt waar fietspad en Heetweg elkaar raken (vlak bij de rotonde richting 
Harskamp). Het fietspad komt vrij plotseling op de Heetweg uit.  

- René Benneker vraagt of de oude stoppenkast op de Blaupot ten Catehof verwijderd kan worden. 
Dat zal Dirk meenemen voor het bouwklaar maken van het terrein.  
  

 


