Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit 9 april 2015
Locatie: Landgoed Kerkendel
Aanwezigen: 35 personen plus bestuur
Wethouder Eppie Fokkema (Wethouder met portefeuilles: onderwijs, sport, cultuur, duurzaamheid,
bedrijfsvoering, gemeentelijk vastgoed en openbare werken) geeft samen met beleidsambtenaar
Marlies Knol, een presentatie over ‘Samenwerken aan een duurzaam Barneveld’.
Fokkema introduceert doelen die de Gemeenteraad heeft gesteld op het gebied van de
duurzaamheid. Maar vraagt eerst naar investeringen die de inwoners van Kootwijk afgelopen jaren
hebben gedaan op het gebied van de duurzaamheid. Belangrijk uitgangspunt voor duurzaamheid is
dat er niet alleen voor het milieu winst te behalen is, maar ook voor de portemonnee.
Het algemene doel is om de opwarming tot 2 graden te beperken. Daarom zijn er meer en meer
stemmen om op lokaal niveau te zorgen dat energie bespaard wordt en zelfs om energie op te
wekken en niet afhankelijk te zijn van anderen. Dat is de reden dat de gemeente Barneveld de
ambitie geformuleerd heeft om zelf te zorgen voor 20% duurzame productie van energie (nu is dat
slechts 5,50 %). De gemeente doet er zelf ook alles aan: zonnepanelen op openbare gebouwen,
warmte uit de grond halen, waardoor huizen gerealiseerd kunnen worden die steeds 18 graden zijn,
zuinige openbare verlichting etc.
Er zijn ook regelingen ingevoerd om het voor iedereen te faciliteren: subsidies , elektrische
laadpunten, groengas auto’s. Hij laat een dia zien met belangrijke acties:
 Slimme oplossingen bedenken
 Energiebesparing door gedrag
 Aanschaf energiezuinige apparaten
 Zonne-energie, windenergie, warmtepompen
 Vloerverwarming
Uit de ledenvergadering komt een vraag over het plaatsen van een windmolen. Men is bang voor
ontsiering van Kootwijk en haar natuurgebied. Fokkema benadrukt dat er draagvlak nodig is bij de
bevolking, omwonenden moeten positief staan tov de plaatsing, voordat er ook maar een plek komt.
Dat is nog helemaal niet de fase waarin de gemeente zit.
Een andere reactie uit de zaal is, dat je bij het gedrag van de mensen zelf moet beginnen. Mensen
moeten er warm voor gemaakt worden. Fokkema reageert dat het van beide kanten moet komen.
Eén spoor is het besparingsverhaal (vooral bij de bedrijven), het andere spoor is de verduurzaming.
Het besparen is inderdaad een belangrijk punt, de gemeente gaat zeker stimuleren dat bedrijven
maatregelen nemen, bijvoorbeeld zou de centrale verwarming in bedrijven al om half 5 uit kunnen.
Een andere vraag is, of een oude woning opgeknapt kan worden met een duurzaamheidslening (een
subsidie die de gemeente heeft voor duurzaamheidsprojecten). Marlies Knol, beleidsambtenaar bij
de gemeente, legt uit dat er een verordening is (op de website te lezen en uitgelegd in de folder die
ter vergadering ligt) welke zaken er hieronder vallen, hoe je dit moet aanvragen en wat er mee
samenhangt. Het moeten echt om verduurzaming gaan, zoals isolatie, spouwmuren, zonnepanelen.
De subsidie is een lening en moet vooral gezien worden stimulans.
René Benneker vraagt naar de elektrische oplaadpunten in de openbaarheid. Zijn er plannen, is zijn
vraag, om in Kootwijk meer oplaadpunten aan te brengen? Fokkema reageert dat er een bedrijf of
particulier moet zijn die het aanzwengelt en belanghebbend is om in de toekomst het punt te gaan
gebruiken.

Er zijn meer vragen en discussie.
Hoe rendabel is het om met een aantal mensen zonnepanelen aan te kopen? Dat is het wel, maar er
zit volgens Marlies wel een limiet aan.
Voor plaatsing op een rieten dak, zeker als het gaat om een monument, is een speciale vergunning
nodig.
Stel, je weet een veldje en je koopt gezamenlijk een aandeel in het veldje, stimuleert de gemeente
zo’n plan? Ja, zegt Fokkema, maar je moet natuurlijk een aanbieder vinden die dit rendabel vindt. De
kabels mogen ook niet te ver weg zijn, de afstand is best belangrijk.
Zonnepanelen zijn niet fraai, maar er verandert veel, de techniek wordt steeds beter. Dan komen
goedkopere oplossingen.
Fokkema wil er op terugkomen om eventueel een bijeenkomst te beleggen en over zonnepanelen te
praten. Dat blijkt een goed idee te zijn om te gaan doen in het najaar.
Met dank aan Eppie Fokkema en zijn medewerker Marlies.
Start ledenvergadering
Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Annie vraagt of er al wat bekend is over de Asselseweg. De ambtenaar van de gemeente Apeldoorn
dacht dat hij open bleef, maar Marjo zegt dat de afsluiting te maken heeft met het bestemmingsplan
van het hele gebied, inclusief het project Wisenten, en die zijn op de lange termijn geschoven. Verder
nog niets bekend.
Bestuursmededelingen:
1. Jaap zal aftreden als bestuurslid, Marjo dankt hem voor alle werkzaamheden, onder meer voor
de website. Jaap licht toe dat hij een nieuw bedrijf is begonnen, een leuk maar zeer
arbeidsintensieve klus.
2. De bestuursverkiezingen zijn in het najaar en dat blijft zo. Er zijn twee mensen die interesse
hebben. Albert en Alice willen eerst eens meelopen. Marjo nodigt belangstellenden uit zich te
melden voor een bestuursplaats
3. Wisentenproject is dus uitgesteld, omdat er veel dingen moesten gebeuren, onder meer ook
rond het regelen van verkeersstromen.
4. 6 juni om 16.00 uur zal de burgemeester de actie ‘Veilige parkeerplaatsen’ starten bij de
uitkijktoren: geen spullen in de auto laten liggen is het motto!
5. Er komt een enquête via de link in te vullen voor kinderen rond de kinderspeelplaats in de
Blaupot ten Catehof.
6. Er komt een wildviaduct bij op de plek van Jool Hul, ProRail heeft met het bestuur contact
gezocht, om input te leveren, bewonersavond te organiseren etc. Kees van den Ende vraagt naar
de reden, want er is er een in Hoenderloo ook al een Ecoduct. Dat is een andere plek, blijkbaar is
er behoefte aan meerdere ecoducten in dit gebied.
7. De 1e woensdag van de maand is er een soos hier in Kerkendel. Die wordt echter niet meer
benoemd, vanwege de regelgeving van Kerkendel.
8. Iedereen wordt uitgenodigd om zich op te geven als je mee wil doen aan de cultuurhistorische
waardenkaart. De grond in dit gebied wordt in kaart gebracht met naamgeving en kan later ook
geconsulteerd als er wat gaat gebeuren.
9. De Heetweg krijgt een slijtlaag, maar geen nieuw asfalt. Het voetpad wordt met alle andere
paden geïnventariseerd, maar nog niet duidelijk is wat er gebeurt. Het pad kan wel met vereende
krachten hersteld kan worden. Annette Brattinga zegt dat de Duinweg ook in slechte staat is. Dit
zal op 1 juni op het wijkplatform aan de orde gebracht worden.
10. De SOKO is een platform van ondernemers, onder meer is de kerstmarkt geëvalueerd. Vraag van
René is of de leden ideetjes hebben voor de kerstmarkt 2015, geef dat dan door aan René,
bijvoorbeeld met een visite kaartje van een bedrijfje. Nog een puntje is dat we een

evenementenverzekering afgesloten. Blijkbaar moet dat voor zo’n kerstmarkt. René vraagt zich
af of zo’n verzekering wel nodig is om je voor evenementen moet gaan verzekeren. Hij komt er
op een volgende vergadering op terug.
11. Koningsdag 27 april begint traditiegetrouw met gezang en glaasje oranjebitter. Hij nodigt
iedereen uit om taarten te bakken om van elkaar te proeven. Er is ook weer plantenmarkt. En….
Alice Bakker/Yvonne Apeldoorn zoeken nog vrijwilligers om de spelletjes te begeleiden. Er komt
waarschijnlijk ook weer een barbecue.
12. Simone van de Lindt licht toe dat er bijna 50 mensen lid zijn van de Whatsapp groep en als je je
nog niet hebt opgegeven kan dat nog steeds!
13. Rianne Geven en Marjan Wildenberg hebben zich afgemeld voor deze ledenvergadering
14. Marjan Wildenberg heeft de heerlijke soep, die Lia van Beek heeft klaargemaakt, rondgebracht
bij mensen uit het dorp die boven de 75 jaar zijn. Leuke en goede actie geweest!
15. Tony Tessers en Annie Bronkhorst hebben de kas gecontroleerd en dat zag er allemaal heel
zorgvuldig uit.
16. Simon Langeveld zal Annie straks opvolgen in de kascommissie.
17. René wijst op een negatief bedrag van ruim 300 euro. We hebben echter van twee jaar tezamen
de rekening gekregen van 2013 en 2014 van het eindejaarsboekje. Dit jaar ziet er beter uit. We
krijgen een paar subsidies van de gemeente onder meer voor het bosfeest, koningsdag, de
opschoondag. We hebben heel veel leden bij Kootwijk Vooruit (ruim 200 personen). Het geld is
fijn, we hebben ook ideeën nodig voor volgend jaar, als het ons 70-jarig jubileum is.
Rondvragen:
a. Renée Truder: wie ruimt de rommel op na het kleiduivenschieten? Kleiduivenschieten is
een spel van groep mensen dat eind april een dagje gaat schieten, achter de camping
(Boveneindseweg) rotzooi achterlaat, is het een vereniging van jagers?? Gevraagd wordt
of de wijkagent weet wie er aangesproken kan worden.
b. De wijkagent wordt gemist op de ledenvergadering.
c. Er is zorg over de nieuwe doorgangen op de Nw Milligenseweg voor fietsers, die kunnen
er niet achter langs en moeten uitwijken naar het midden van de weg.
d. Bij het begin van de Drift is een bak gemaakt om water af laten vloeien. Als je vanaf de
Heetweg komt dan is er een gat, waar een onbekende in dit gebied zomaar in kan vallen
of geraken met de auto.
e. Er is een gek randje vlak voor het huis van Jaap van de Top aan de Heetweg, daar zijn al
twee fietsers gevallen.
Paula en Rafaëla Milo vertellen wat ‘ heggen leggen’ is:
Beiden hebben afgelopen winter een cursus gevolgd. Tegenwoordig zijn er minder heggen
dan vroeger. Nu zijn er vaak hekken of prikkeldraad. Gevlochten heggen zijn heel mooi.
Rafaëla en Paul laten dia’s zien van de cursus. Het gereedschap is een Hiep, een klein
hakbijltje. Je kunt allerlei hoge struiken gebruiken, maar die moeten om te beginnen wel 3
meter hoog zijn. De Hazelaar of Meidoorn, of wat dan ook wordt gedeeltelijk ingehakt, en
vervolgens omgelegd. Zo krijg je een natuurlijke haag, die dan weer gewoon blaadjes krijgt.
Na verloop van tijd krijg je een mooie dichte haag, dat prachtig in het landschap staat.
Rafaëla en Paul worden hartelijk bedankt voor hun leuke presentatie.

Wijkplatformvergadering is op 1 juni 2015 in ‘t Hilletje
Najaarsvergadering is 12 november 2015, Landgoed Kerkendel

