Notulen Leden vergadering 4 november 2016 Kootwijk Vooruit
Aanwezig: 47 personen
Notulen: Simone van de Lindt
1. Marjo van den Berg opent de vergadering.
Er zijn extra agendapunten binnengekomen betreffende de Paalhoeveweg en de
bestemming van de Paalhoeve
2. Notulen van de vergadering in het voorjaar: geen opmerkingen en goedgekeurd.
3. Bestuursmededelingen:
 Nieuwe leden: Masha Constant, Nettie en Rick Breewel, Wendy Houbers, Pim Eisma
en Tineke v.d. Visch, Sjors en Trudie Thelen, Erik v.d. Putte en Fleur Kegel, Frans en
Marjoke Hazeleger.
 Aan de leden wordt de vraag voorgelegd of er belangstelling is voor een ‘Dorpsvisie’.
Het gaat allereerst om een traject van onderzoek: wat zijn de stappen naar het
ontwikkelen van een dorpsvisie, hoe is met te werk gegaan in Stroe etc. Er is animo
voor en we besluiten om meer informatie in te winnen over het ontwikkelen van een
dorpsvisie.
 De hulstboom op de Brink moet gesnoeid worden. Dit wordt doorgegeven aan de
gemeente.
 Er is een rapport binnengekomen over mogelijke overlast van vrachtverkeer over de
Heetweg. het rapport concludeert dat er onvoldoende redenen zijn om maatregelen
te nemen.
 Er zal een afsluiting zijn van de af/oprit van de A1 tot Rabbit Hill. Die zal voornamelijk
in de nacht dicht. Maar op 4 november is ook naar Kootwijk de afrit dicht en moet je
omrijden via de N 310.
 De Barneveldse krant wordt onvoldoende bezorgd in Kootwijk (punt voor bestuur
KV).
 Sinds kort is er een slagboom geplaatst aan het begin van de Paalhoeveweg. Echter
deze weg mag niet worden afgesloten, het is een openbare weg en daar is in het
verleden jurisprudentie over geweest. De huidige slagboom is niet dicht. Als hij wel
dicht gaat, dan moet er gehandhaafd worden. Er ontstaat discussie of de
Paalhoeveweg tot aan de Duinweg toe openbaar is, want daar is wel een dichte
slagboom. Daar is op dit moment niets over bekend.
 Wat gaat er gebeuren met de Paalhoeve zelf? René Benneker vertelt dat er nog
steeds een bestemmingsplan is. Die voorziet in drie vaste woningen, 7 tijdelijke
recreatie woningen. Er mogen stacaravans komen, uitgerekend zijn dat 155
stacaravans. Er moet ook toegang zijn en andere wegen, dus uiteindelijk zijn het er
minder dan 155. Er komen dus zeker geen 400 caravans. Er is nog geen communicatie
geweest tussen de gemeente en de nieuwe eigenaar. Bob v. Asselt vraagt naar de
status van de manege op het terrein, maar dat is nog niet bekend.
4. Marjo kondigt de bestuursverkiezing aan, er heeft zich een kandidaat melden.
Presentatie volgt van Bob van Asselt, 53 jaar en 1,5 jaar woonachtig in Kootwijk. Hij is
manager bij het hippisch centrum KHNS in Ermelo.

René moet dit jaar aftreden, maar is herkiesbaar, want hij wil graag nog een tijdje in
het bestuur blijven.
De telling vindt plaats via een schriftelijke verkiezing.
De uitslag is dat René Benneker blijft en Bob van Asselt in het bestuur van KV komt.
5. Extra mededelingen:
 Marjo vd Berg noemt belangrijke data en evenementen: 3 december: Sinterklaas, 10
december Kerstbomenverkoop, 17 december Kerstmarkt (Simon Langeveld doet een
oproep om zich als vrijwilliger te melen, voor en na de Kerstmarkt en
verkeersregelaars). Marjo vd Berg voegt toe, dat er kramen te huur zijn om spulletjes
te verkopen, 30 euro is de huur.
 Eindejaarsboekje: graag verhalen insturen aan Marjo vd Berg, interviews met nieuwe
bewoners door Simone van de Lindt.
6. Rondvraag:
 Mieke: langs de Kruiselseweg rijden auto’s op het fietspad. Er staan namelijk geen
paaltjes. Marjo zal het bij de gemeente navragen.
 Kees: Heetweg is netjes, bermen zijn smal, vraag is: kunnen de bomen niet weg?
Marjo antwoordt: is iets voor de Dorpsvisie. Kees wil het fietspad in ere herstellen
door het zand, zodat je naar Radio Kootwijk kunt fietsen of lopen.
 In de Stentor heeft gestaan dat Radio Kootwijk wordt afgezet, maar ook dat dit niet
kon. We gaan het na bij de gemeente Apeldoorn.
 Er is een fietspad naar Stroe mooi verhard, maar die naar Kootwijkerbroek niet.
Antwoord: fietspaden herstellen gebeurt om recreatieve redenen, die naar
Koowijkerbroek hoort daar niet bij. SSB heeft de weg naar Kootwijkerbroek wel
hersteld, voor noodsituaties. Marjo benadrukt nogmaals dat de weg niet
onderhouden wordt, want je mag er zonder vergunning niet overheen rijden.
 Coby vraagt hoe het staat met de uitkijktoren, die komt er in het voorjaar.
 Dien is blij met het paadje voor het oude huis en met plattegrond naast de
boekenkast.
Vanaf 19.30 uur waren er informatiesessies van het Energieloket Barneveld en een aantal
partners van het consortium van de Barneveldse ondernemers Jouw huis. Na de pauze volgt
het thema over energiebesparing, geïnitieerd door Rafaëla Moors, energie ambassadeur
Barneveld. Teun van Roekel van het Energieloket van Barneveld en Pieter van Gisbergen van
Jouw huis geven een presentatie.

