
Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit 11 november 2015 

Locatie: Landgoed Kerkendel 

Aanwezig: 30 personen 

Afwezig: Wim Kleijer, Ernie van ‘t Veld, Marjan Zandbergen, Alie Bronkhorst, Tineke vd 

Brink, Cokky de Visser, Robert Louzada, Marcel van Middendorp. 

Notuliste: Simone van de Lindt  

 

 

Marjo opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Tevens heet ze twee dames 

van de Passage welkom. 

René maakt melding van een aantal nieuwe leden:  fam. Hauser, fam. v. Assel en de 

fam. Blom. 

     

1. Verslag van 9 april 2015 wordt vastgesteld. 

 

2. Bestuursmededelingen 

 De voorbereidingen voor de bouw van de eerste twee huizen op de Blaupot ten 

Catehof zijn begonnen. Het hofje is wel bereikbaar, maar de parkeerplaatsen zijn 

nu in beslag genomen door werkverkeer. De 16e december is de einddatum van 

deze fase. In fase 2 wordt de Koningslinde verzet en de schatkist opnieuw 

begraven. Datum is waarschijnlijk 18 december. 

 Evenementen in Radio Kootwijk geven verkeersoverlast in Kootwijk, omdat soms 

het verkeer door ons dorp wordt geleid. Marjo heeft dat in het wijkplatform aan 

de orde gesteld en de gemeente Barneveld is op de hoogte gebracht.  

 De Heetweg is geasfalteerd, heel goed, maar de bermen zijn er nu al behoorlijk 

slecht aan toe: water en zwaar verkeer maken de bermen kapot. Dit is ook in het 

wijkplatform aan de orde geweest. Er komen meer punten over de Heetweg: 

o Er wordt melding gemaakt van de verkeersborden langs de kant van de 

weg. Ze zijn zo reflecterend dat het met groot licht gevaarlijk tegen 

schijnt. Dit zal worden doorgegeven. 

o Er wordt nogmaals een opmerking gemaakt over de chicanes die voor 

fietsers een risicovolle situatie zijn, omdat ze geen vrij pad hebben en dus 

moeten uitwijken. 

o Voor de hoek Kootwijkerdijk/Boveneindseweg wordt nog gezocht naar een 

structurele oplossing voor de wateroverlast. 

 

3. René vraagt nog even aandacht voor de enquête over de duurzaamheid die ons 

informatie moet geven over eventuele belangstelling naar duurzame maatregelen in 

Kootwijk. De enquête is als een link naar de leden toegestuurd. Als er voldoende 

belangstelling is gaan we daar een bijeenkomst over organiseren. Een vervolgstap is 

mogelijk een aantal bedrijven benaderen voor meer informatie en prijzen. 

4. Zorgplan activiteiten: de bezoeken aan ouderen zijn een succes, de bezoeken worden 

door een 7-tal vrouwen gedaan aan mensen boven de 75 jaar, die dat ook graag 

willen. Simone doet een oproep aan een ieder: als je iemand weet, laat dat dan 

weten, dan wordt dat geregeld. Je kunt mensen melden bij Simone vd L. of Yvonne A. 

5. De Whatsappgroep is een succes en er kunnen nog altijd mensen meedoen. Laat dat 

weten via simone@lindt.demon.nl en vergeet niet je 06 mee te sturen. 

6. De Kerstbomenverkoop gaat weer plaatsvinden, aan de Asselseweg met Glühwein en 

midwinterhoornmuziek op 12 december in de ochtend. 

7. Op 19 december is de kerstmarkt weer op de Brink. Voor 30 euro is een kraam plus 

achterzeil te huur op de markt.  

8. Burendag is heel leuk geweest, vooral de Kootwijkse Bieb is een succes (in het Parool 

verscheen een lovend stukje, dat terugkomt in het eindejaarsboekje). De gemeente is 

bezig geweest met het infopanel, maar of dat werkt is de vraag. Maar ook de 

gezamenlijke maaltijd was heel gezellig en voor herhaling vatbaar. 

9. Het eindejaarsboekje is inmiddels een glossy geworden. Marjo doet een oproep om 

een advertentie te plaatsen om de kosten van het boekje te drukken. Tevens wordt 
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er gevraagd om foto’s, vooral ook oude foto’s van Kootwijk in te sturen. Dat kan naar 

Marjo of naar Simone. 

10. De Open Tafel heeft al een paar vormen gehad afgelopen jaar. Er was een open tafel 

bij Peter en Simone thuis, begin dit jaar. In de zomer was er een stamppotbuffet in 

De Kamp bij Simon en op burendag een buffet van gerechten die door verschillende 

mensen is gemaakt. De Open tafel wordt volgende keer georganiseerd door Wytske 

van den Hoorn. 

11. Er is een vraag over het pakken en het terugzetten van boekjes van de Kootwijkse 

Bieb: de boekjes hoeven niet worden teruggezet. 

12. Bestuursverkiezing 

a. Yvonne Apeldoorn is herkiesbaar 

b. Alice Bakker is de tweede kandidaat die voor het eerst verkiesbaar is 

Beiden zijn per direct gekozen. 

 

13. Simon en Annie vormen de kascommissie en blijven de werkzaamheden nog een jaar 

doen. 

14. Rondvraag 

a. De dames van de Passage vragen opslagruimte voor de zomermarkt. Het moet 

ongeveer 20m²  zijn. Wie wat weet, wordt verzocht zich te melden. 

b. Annette Brattinga meldt dat het heel lastig is om in te loggen op de 

beschermde deel van KV site. Marjo antwoordt dat er een nieuwe site komt en 

op dit deel van de oude site staat geen nieuws. 

c. Er wordt gevraagd naar de bouw van de woningen op de Blaupot ten Catehof: 

er wordt in drie fasen gebouwd. Eerst komen er twee huizen aan het eind van 

de kavel. 

d. Er wordt gevraagd waarom er geen Ontheffingsbrieven zijn of komen voor de 

Kootwijkerdijk. Dat is aan de orde geweest in het wijkplatform en het blijkt 

een kwestie van vaag beleid. Het systeem van de ontheffingen werkt niet. 

Staatsbosbeheer wil geen ontheffingen meer uitgeven. Er zijn indertijd 

(±1990) afspraken gemaakt als onderdeel van een plan om wegen af te 

sluiten. Marjo zegt dat er geen garanties zijn, het was toen een afspraak. Met 

wisselende boswachters, een logge organisatie en bezuinigingen zijn deze 

afspraken niet meer geldig. Overigens wordt de Kootwijkerdijk/Houtbeekweg 

ook niet onderhouden. Marjo zet het nogmaals op de agenda met boswachter 

Laurens Jansen. 

e. Er wordt gevraagd wat er op het Paalhoeveweg gaat gebeuren. Er ligt een 

bestemming op dat er vakantiehuisjes gebouwd mogen worden. Er is echter 

tot nu toe geen exploitant gevonden die het project doet. Het is wel een zorg 

voor KV of en wanneer er daar iets gebouwd gaat worden. 

f. De uitkijktoren wordt in ere hersteld, gebouwd door de zonen van Stien, 

Loenhorst Metaal Barneveld. Het wordt een metalen hogere toren. Gerucht 

gaat dat vd Valk mede sponsort, maar wel iets in return wil en wat is niet 

duidelijk. 

g. Het Kootwijkerzand wordt langzamerhand bossig en raakt overwoekerd. Marjo 

zegt toe om met Laurens hierover te praten. Het zou zonde zijn als het zand 

langzamerhand verdwijnt. 

 

 

Na de Pauze volgt een Pub Quiz 

 

 

 

 

 

 


