
Notulen wijkplatform Kootwijk 26 januari 2015 
 
De voorzitter, Marjo van den Berg, heet iedereen welkom.  
Er zijn ongeveer 25 bewoners aanwezig, het bestuur van Kootwijk Vooruit, Dirk Klein (gemeente 
Barneveld) en Wilma Borren (politie). Er is een grote opkomst en dat betekent grote betrokkenheid! 
 
Agendapunten: 
1) Voortgang bestemmingsplan/inrichting Blaupot ten Cate (Timo Wagteveld) 
2) Parkeervoorziening (Timo Wagteveld) 
3) Asfalteringswerkzaamheden/conditie wegen (Ineke Albers) 
4) Evaluatie riolering (Edson Brukx) 
5) Bestemmingsplan Radio Kootwijk (Sander de Graaf) 
6) Whatsapp-groepen (bestuur KV) 
Daarnaast zijn er een aantal punten ingebracht door Alfred van Baren. 
 
Voortgang bestemmingsplan inrichting Blaupot ten Catehof.  
Dirk geeft aan dat Timo daar nog geen uitsluitsel over heeft gegeven. Nieuwe berichten daarover 
komen zo snel mogelijk en worden dan ook doorgegeven. 
 
Parkeerprobleem voor de Blaupot ten Catehof blijft nog zorgelijk. De gereformeerde kerk heeft geen 
toestemming gegeven om op hun terrein te parkeren. De gemeente blijft zoeken naar 
mogelijkheden. KV wordt op de hoogte gehouden. 
 
Asfalteringswerkzaamheden 
Er zijn wel plannen op slechte plekken in het asfalt van de Heetweg te repareren, vanwege de vorst is 
dit plan nog niet uitgevoerd. Dat komt in 2015. Volledig onderhoud van de Heetweg, in 2015 is nog 
helemaal niet bekend. De allernoodzakelijkste zijn wel al gebeurd. Of er nu een algehele asfaltering 
komt is nog steeds onduidelijk.  
 
De evaluatie van de riolering 
Daar is niets over bekend op dit moment. 
 
Onderhoud van het fietspad naar Stroe en andere fietspaden 
Wat wel aangepakt gaat worden is het fietspad naar Stroe. Het is 4,5 km lang en wordt een betonnen 
fietspad. 
Op allerlei andere paden ligt Gralux, die paden worden wel geïnventariseerd, maar er komt voorlopig 
geen grootschalig onderhoud. Als het onderhoud toch te weinig is, volgens de bewoners, kan het 
bestuur van KV  een verzoek naar de wethouder laten uitgaan om te kijken of er toch nog iets aan 
gedaan kan worden. 
 
Bestemmingsplan Radio Kootwijk. 
Er is een bestemmingsplan voor Radio Kootwijk. Dit plan regelt het aantal bezoekers, de toegang tot 
de gebouwen en de wegen naar het zendstation en bijgebouwen. De Asselseweg is daar ook een 
onderdeel van. Wel of niet sluiten van de Asselseweg is een groot punt. Het bestuur KV gaat praten 
met de milieugroep van Apeldoorn die in de onderhandeling vanuit het oogpunt van de natuur de 
afsluiting bepleit. Het bestuur KV heeft ook de gemeente Barneveld ingeschakeld, omdat zij met hun 
collega’s in Apeldoorn zouden moeten overleggen. Het bestuur KV stelt zich op het standpunt om in 
beeld blijven bij diegenen die over de plannen gaan, vooral ook mbt de Asselweg. 
 
WhatsApp groep voor inwoners van Kootwijk 
WhatsApp is een manier om elkaar snel te bereiken. Binnenkort zal er een uitnodiging komen via de 
nieuwsbrief om mee te doen met een WhatsApp groep die bewoners van Kootwijk in staat stelt 



elkaar een berichtje te sturen. Deze WhatsAppgroep is geen vervanging van het SMS-alert, dat blijft 
voorlopig bestaan voor verdachte situatie waarbij je anderen en de politie wilt waarschuwen.  
 
Extra agendapunten: 
Alfred vraagt naar de grenzen en het gebied van de wijkplatforms. Elk deel van de gemeente 
Barneveld heeft een wijkplatform. Kootwijk is met alle buitengebied deel van dit wijkplatform. 
 
Alfred wil graag dat het wijkplatform op andere avond vergadert, liefst donderdag. Marjo voorziet 
dat dit een nieuw probleem voor mensen schept en stelt voor om in 2016 op verschillende 
momenten een wijkvergadering te houden. Dus volgend jaar komt er een rooster op diverse dagen. 
 
De toewijzing van de woningen in het Blaupot ten Catehof.  
Op de website zijn de regels van toewijzing te vinden. John vertelt in het kort, dat het te maken heeft 
met hoe lang je ingeschreven staat, hoe lang je huurt van de stichting (dus switchen is niet handig), 
of je oud-inwoner of ingezetene bent en wel ingeschreven (dus binding hebt met het dorp Kootwijk). 
Deze punten nemen ze allemaal mee. Ze kijken en naar je inkomen, gezinssamenstelling,. Elke 
gemeente moet wel urgente gevallen voorrang geven. En dat betekent dat er zomaar iemand anders 
een woning krijgt terwijl je als nummer 1 op de lijst staat. Er zal aan Petra gevraagd worden hoe het 
er hier aan toegaat, als het over huurwoningen gaat.  
Over de koopwoningen zal er een informatieavond over het bestemmingsplan komen. Dat heeft 
Timo beloofd op de vorige ledenvergadering, en die komt er zeker. 
Dirk zal vragen om een concrete datum. 
 
Alfred van Baren geeft aan dat er mensen zijn die zich gepasseerd voelen en die graag iets zouden 
willen doen in de sfeer van zorg aan medebewoners. Zij hebben zich opgegeven om actief te zijn, 
maar ze horen niets. Marjo geeft aan dat het goed is dat deze mensen zich zelf even melden bij 
diegene waar dat het beste bij kan. Bijvoorbeeld voor de bezoeken aan ouderen bij Marjan 
Wildenberg. Het is niet de bedoeling iemand te passeren, maar er kan altijd iets mis gegaan zijn. 
 
Simon geeft aan dat de evaluatie van de kerstmarkt goed was. Op 19 december zal de volgende zijn. 
 
Er komt een opmerking over de slecht staat van de Boveneindseweg. Er moet echt onderhoud van 
deze weg komen. René geeft aan dat het fietspad op de Boveneindseweg beter schoon moet zijn in 
de zomer, er zijn veel planten die er over heen groeien. Dat is gevaarlijk. Dirk zet deze vraag uit en zal 
het terugkoppelen. 
 
Speeltoestellen op de Brink. Op de Blaupot ten Catehof komt er een speelhoek en er komen ook 
speeltoestellen naast het Hilletje. Dat lijkt vooralsnog voldoende voor de kinderen. Het bestuur KV 
heeft ook met het oog op het dorpsaanzicht geen verdere actie ondernomen. 
 
John, die in de jaren-60 hier kwam wonen, pleit voor niet te veel onderhoud en te mooie wegen, 
want dat ontmoedigt ook teveel toeristen en aanloop van mensen die je hier niet wilt hebben!! 
 
Arjan vraagt of de AED-training weer hier in het Hilletje gehouden kan worden. Simone  zal 
contactpersoon zijn. Het is ook belangrijk om de code te weten. Er zijn ook nieuwe mensen die mee 
willen doen met het AED-netwerk. Binnenkort komt er meer berichtgeving via de nieuwsbrief. Dan 
zal er ook een oproep komen om mee te doen met de AED-netwerk. 
 
Marcel Van Middendorp, wijst op een parkeervak vlak voor de chicane op de Nieuw Milligenseweg. 
Daar ontstaan gevaarlijke situaties, want auto’s wijken uit naar rechts en dan staat daar ineens een 
auto geparkeerd. Zijn vraag is of daar iets aan te doen is. 
 



Het voetpad voor de woningen van de Heetweg is echt nu gevaarlijk, omdat mensen niet meer over 
het voetpad lopen, maar ervoor kiezen om op de weg te lopen.  
 
Waar is de mol? 
René Benneker vertelt over zijn mol voor het huis, die van de overkant is gekomen. Die mol heeft een 
tunnel gegraven en nu is er in het trottoir een groot gat gevallen. Vraag is wat wordt daar mee 
gedaan? Dirk meldt dat er een collega is die deze meldingen verzameld en 100% terugkoppeling 
verzekerd is. 
 
Alfred vindt dat de gasten van de restaurants ook beter het stuk parkeerterrein bij de Kamp moeten 
benutten. John denkt dat mensen er geen gebruik van zullen maken, want ze zijn gemakzuchtig.  
Dirk gaat dit meenemen voor de komende zomer. 
 
Wilma Borren meldt dat er vaker overdag wordt ingebroken dan ‘ s-nachts in Kootwijk. Er worden 
willekeurig huizen uitgezocht. Arjan heeft ook inbrekers betrapt en heeft niet 112 gebeld. Wilma 
benadrukt dat wel te doen.  Of ga naar www.politie.nl  dan is er een contactformulier voor de 
wijkagent. 
Er is sprake geweest van waarschuwingsborden op de parkeerplaats Houtvester van het Hoff weg (bij 
de uitkijktoren)tegen inbraak in auto’s. Die komen er ook. 
Wilma voegt nog toe aan de WhatsApp-groep in Kootwijk, dat je beter de politie kunt bellen als het 
gaat om verdachte situaties. Zo’n WhatsApp is onvoldoende, ook altijd even melden. Er wordt 
namelijk niet altijd gekeken naar het bericht op de WhatsApp, ook niet door Wilma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politie.nl/

