
Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit 13 april 2016 
 
Aanwezig: 35 leden en 5 bestuursleden 
Met kennisgeving afwezig: Alie Bronkhorst, Annette Brattinga, Paul en Rafaela Milo, Rob Jansen, 
Ineke en Leo Wandel, Evert en Aartje van Middendorp 
Notulist: Simone van de Lindt 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. De voorzitter stelt voor om Kathelijne Jongeling van het Gemeentearchrief Barneveld eerst het 

woord te geven over de geschiedenis van Kootwijk en Kootwijk Vooruit. 
Na haar presentatie geeft ze aan dat collecties te raadplegen zijn via 
www.barneveld.nl/gemeentearchief. In de linker kolom kun je ’Raadplegen Collecties’ aanklikken 
Zo kun je allerlei foto’s, notariële aktes en andere zaken opzoeken. Kathelijne laat de aanwezigen 
zien hoe de website te benaderen is en hoe het zoeken in zijn werk gaat.  

3.  Notulen van de vergadering 11 november 2015 
a. Er wordt een vraag gesteld over de functie van de Whatsapp Kootwijk. De aanwezigen 

zijn het er over eens dat die tweeledig is: voor urgente zaken die de veiligheid betreffen, 
maar ook voor sociale berichten. Belangrijk blijft om geen extra en onnodige 
commentaren te geven in de vorm van duimpjes of andere opmerkingen. 

b. Er is een vraag over de evenementen van Radio Kootwijk, zijn wij niet het afvoerputje 
van hun probleem? Marjo meldt dat wij nu de nieuwsbrieven van Radio Kootwijk krijgen 
ter informatie. We proberen de lijnen met de SSB kort te houden, zodat we snel weten 
wat er aan de hand. We zien nu in een overzicht wanneer en hoeveel verkeer er in 
Kootwijk te verwachten is.  

c. René Benneker heeft naar aanleiding van de discussie over de ontheffingen m.b.t. het 
gebruik van de Kootwijkerdijk alle notulen van de leden- en bestuursvergaderingen van 
1975 tot 2001 onderzocht in het gemeentearchief, maar er wordt nergens een 
definitieve afspraak gemeld die hierover gemaakt zou zijn. 

4. Mededelingen 
a. De Heetweg is klaar met 2 chicanes voor fietsers en goed afgewerkte zijkanten 
b. Bij de P-Veluwe, komt een bruin bord richting Radio Kootwijk om verkeer te wijzen en 

terug te leiden naar de A1. Het bord is besteld en wordt snel verwacht. 
c. Er komt ook een duidelijk bord voor de richting camping Zanderdennen op de Heetweg 
d. SBB wil meewerken aan het speelbos voor kinderen, maar het lijkt geen echt goed plan. 

Liever maakt het bestuur KV wil zich hard voor speeltoestellen in de Blaupot ten Catehof. 
e. Er is een mooi ontwerp gemaakt voor een nieuwe uitkijktoren op het zand. Voor de 

zomer zou de aanbesteding moeten leiden tot de uitvoering ervan.  
5. Alice Bakker heeft een nieuwe website gemaakt voor Kootwijk Vooruit. Ze presenteert het 

nieuwe ontwerp. Het ziet er logisch en overzichtelijk uit. De nieuwe www.kootwijkvooruit.nl  
is nu in de lucht! 
 

6. Gert vd Hoorn maakt melding van de komst van de wisenten en de Giro d’Italia: de wisenten zijn 
nu eindelijk aangekomen op het terrein dat is afgezet. De bedoeling is dat er excursies komen 
vanuit Kootwijk. De horeca en de recreatieparken in Kootwijk vinden dit een goede manier om 
Kootwijk op de kaart te zetten. Op z’n vroegst in juni zullen de eerste excursies plaatsvinden. In 
een elektrisch treintje kunnen 15 personen naar de wisenten, onder begeleiding van een wisent-
deskundige. De frequentie enz. wordt nog bepaald. Startplek zou bij de P Veluwe bij de A1 zijn 
waarschijnlijk. Ook de Berkenhorst zou arrangementen willen organiseren om vandaar uit een 
uitstapje te starten. In de Nieuwsbrief komt hier berichtgeving over. René Benneker doet een 
verzoek om 28 mei tijdens de feestdag t.g.v. het 70-jarig bestaan van KV de eerste trein te laten 
rijden. Annie Bronkhorst vraagt nog naar het traject van het treintje, het ‘Radiolijntje’. 
 

http://www.barneveld.nl/gemeentearchief
http://www.kootwijkvooruit.nl/


Giro d’Italia: 6 mei start die in Apeldoorn. De horeca heeft een idee daarover: een fietsroute die 
de kernen van Barneveld met elkaar te verbinden. Die route staat op papier, elke kern heeft iets 
roze, in het eten, Italiaanse invloeden, en dergelijke. Dus je kunt overal starten met de fietsroute. 
Op de Brink zullen een paar roze elementen zijn om de herkenbaarheid van de route te 
vergroten.  

7. Jaarverslag van de secretaris: Rob Louzada maakt een compliment over het eindejaarsboekje van 
KV, waarin ook het jaarverslag van de secretaris staat.  

8. Kascommissie: Annie Bronkhorst en Simon Langeveld hebben in maart de financiën van de 
Kootwijk Vooruit gecontroleerd en er zijn geen fouten gevonden en er was ook een positief 
resultaat dit jaar. 

9. Resultatenrekening en balans. Resultatenrekening laat zien dat afgelopen jaar er een winst is van 
meer dan 800 euro. René Benneker meldt dat alle uitgaven zijn betaald uit inkomsten en 
subsidies! Er zijn 255 inwoners op dit moment en 80% is lid van onze vereniging. Rob Louzada 
vraagt zich af of een spaarrekening niet een beetje zonde is bij zo’n lage rente, René vindt het 
niet van belang om winst te maken.  
Rob Bronkhorst vraagt zich af waarom de bankkosten zo hoog zijn. Antwoord is dat elke 
vereniging moet betalen voor deze kosten, groot of klein.  

10. Rondvraag:  
a. Rob Louzada meldt dat er gesprekken met de gemeente gaande zijn over het 

doortrekken van een utilitair fietspad van rotonde Heetweg < > naar Harskamperweg. 
Verder worden nu eindelijk het verharden en verbreden van het recreatieve fietspad van 
Stroe < > naar Kootwijk in gang gezet. 

b. De pomp op de Brink doet het niet meer, daarover zal een melding gemaakt worden. 
c. Annette Brattinga meldt (via een mailbericht met foto) dat een aantal omlegwegen 

behoorlijk beschadigd is, dat is onder meer aan de Houtzagersweg. Het bestuur neemt 
dit mee als agendapunt voor de gemeente.  

 
 


