Verslag vergadering wijkplatform 18 mei 2016
Aanwezig: 14 personen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
We nemen de openstaande punten van vergadering 25 januari even door.















Hoek Boveneindseweg bij De Kamp: Er is contact geweest met de gemeente, Zodra het een
aantal weken achter elkaar mooi weer is zal deze hoek worden opgeknapt. Dit punt wordt
geschrapt van de actielijst.
Leemwandelpad: Er is een contactpersoon voor de gemeente benoemd namens de
aanwonenden .
Bermen langs de Heetweg: Deze zijn inmiddels opgevuld. Er wordt aangegeven dat er al veel
slijtage te zien is, misschien moet dit nagekeken worden door de aannemer. De gemeente
Barneveld zal de mogelijkheid onderzoeken om de Heetweg autoluw en afgesloten voor
vrachtverkeer te maken.
Alle schade die is ontstaan nadat de kern is geasfalteerd zal worden hersteld. Als de
bewoners nog dingen zien die moeten gebeuren kan dit per mail worden gemeld bij de
gemeente
Natuurspeelplaats: In onze ledenvergadering bleek dat er weinig animo is voor een
natuurspeelplaats (de zandverstuiving is tenslotte 1 grote speelplek). De voorkeur gaat uit
naar een speelplaats op de Blaupot. De gemeente gaat onderzoeken of hier mogelijkheden
voor zijn. Eventueel kunnen wij een brief sturen naar de gemeente om geld aan te vragen om
de speelplaats te kunnen inrichten.
Evenementen Radio Kootwijk: Sommige inwoners van Kootwijk storen zich aan het feit dat
de komst van de wisenten in Radio Kootwijk geen overlast mag geven maar in Kootwijk wel.
De excursies met een elektrisch treintje, onder leiding van een gids, zullen vertrekken vanaf
de Berkenhorst over het radiolijntje naar Radio Kootwijk. Zeer waarschijnlijk 1 excursie per
dag na 16.15 uur. Of er veel of weinig belangstelling voor zal zijn moet gaan blijken. De
verwachting is dat de verkeerstroom niet heel hoog zal zijn aangezien de frequentie van het
bezoek aan het gebied heel laag is.
De stichting wisent zal in het Wijkplatform worden uitgenodigd om uitleg te geven.
Staatsbosbeheer geeft aan dat ze de ontwikkelingen goed blijven volgen de komende jaren.
In de vergadering worden nog een aantal praktische verbeterpunten doorgegeven aan de
gemeente:
o de weg naast nr. 29( Kerkendelweg) richting Blaupot is helemaal is stuk gereden.
o Kunnen de gaten op De Brink hersteld kunnen worden voor het jubileumfeest op 28
mei.
De pomp op de Brink zal worden hersteld.
Het bord terug naar radio Kootwijk is geplaats onderaan de snelweg, dit zou meer
duidelijkheid moeten geven.
Naast het Geerstuk (weggetje naar de Berkenhorst) is het verbodsbord weggehaald.
De gemeente zal onderzoeken of er een nieuw bord geplaatst kan worden.

Rondvraag:
 Er worden vragen gesteld over de stand van zaken van de Paalhoeve. Er wordt in
caravans gehandeld maar dit is toegestaan mits het binnen de perken blijft. De
gemeente is in gesprek met de eigenaar in hoeverre de Paalhoeve weer naar het
origineel (recreatie) teruggebracht kan worden.
 Er is bij de gemeente een aanvraag voor een evenement/festival op 30 en 31 juli
binnengekomen. Het gaat om een festival van Burning Man, dit wordt meestal groots
gevierd dat op privé-terrein wordt georganiseerd.
 Wanneer wordt de bouwstraat van de Blaupot ten Cate hof omgevormd tot een
definitieve toegangsweg? De gemeente zoekt dit uit (en meldt later per mail dat het
gaat gebeuren onmiddellijk na de oplevering van de huidige bouwactiviteiten).
 Waarom worden er zoveel bordjes op de bebouwde kom borden zijn geplaatst ,
mogen we die zelf weghalen? Dit wordt nagevraagd door de gemeente.
 De door de gemeente meegebrachte stickers (waarop staat dat je aangesloten bent
bij een whatsapp groep) worden uitgedeeld.
 Er is een nieuwe (wandel)kaart waarop staat dat het terrein naast Kootwijkerduin
een losloopgebied voor honden is. Het is hier dus toegestaan om je hond los te laten
lopen, het komt voor dat er honden worden aangevallen door wilde zwijnen. Vanaf
volgend jaar zal dit beter worden gecommuniceerd om mensen bewust te maken
van dit gevaar.
 Langs de Heetweg worden nieuwe wandelroutes en nieuwe bebording voorbereid.
 Als mensen m.n. bij de Looffles overlast hebben van loslopende honden kunnen ze
altijd bellen met het calamiteitennummer van SBB: 06-11882512
 Het evenement kleiduivenschieten is vanaf volgend jaar verboden.
 Er wordt geen onderhoud meer gepleegd aan de onverharde uitvalswegen.
 De aanbesteding voor de nieuwe uitkijktoren loopt. Er is al een deel van het budget
binnen. Binnenkort starten ze met crowdfunding.
 SBB is in gesprek met Wageningen voor een beheerplan van het Kootwijkerzand. De
komende jaren zal het zand actief worden beheerd en er zal meer open zand worden
gecreëerd.
 Gevraagd wordt naar de consequenties van het eventueel vragen van geld voor het
ophalen van huisvuil, ook voor SBB. De gemeente geeft aan dat de komende jaren
wel meer gescheiden afval zal worden opgehaald maar dat we er nog niet voor gaan
betalen.
 Mag je zelf onderhoud mag plegen aan bijv. de ruiterpaden? Het is de bedoeling dat
SBB dit uitvoert. SBB loopt achter met het onderhoud maar er wordt hard gewerkt
aan een onderhoud schema.
 Kan het zg. Radiolijntje (toegangsweg naar Radio Kootwijk) niet open kan voor
verkeer? SBB geeft aan dat dat teveel belasting geeft voor de natuur. Wel zouden er
kleine groepen vervoerd kunnen worden vanaf parkeerplaats P-Veluwe.

Volgende vergadering van het wijkplatform is op 17 oktober 2016

