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Notulen wijkplatform Kootwijk Vooruit 25 januari 2016 
 
Voorzitter: René Benneke 
Notuliste: Simone van de Lindt 
Afwezig: Marjo van den Berg, Laurens Jansen, Guus Knapen, familie Jansen  
Aanwezig: 30 personen 
De voorzitter heet nieuwe bewoners welkom: Lilian en Mark Hans Emanuel 
 
1.  Notulen van 12 oktober 2015 worden goedgekeurd 
 
2. Punten en vragen die nog openstaan: 
 

 Hoek Boveneindseweg bij de Kamp. Een vraag aan Dirk Klein: Er is beloofd dat dit stuk 
opgeknapt zou worden bij mooi weer. Maar er is nog niets gebeurd. Antwoord: Collega  
van Dirk heeft een aantal dingen geprobeerd.  Maar zonder succes. Johan Ossedrijver 
(ook collega bij de gemeente) zal weer contact zoeken met diegene die dit zal oppakken. 
Deze persoon zal telefonisch contact opnemen met Simon Langeveld. 

 

 Leemwandelpad op de Heetweg is ook nog niets aan gedaan. Dirk Klein geeft aan dat 
Jacco van Toor een onderzoek  heeft ingesteld en daarover een rapport gemaakt. Dit 
rapport geeft een voorstel van wat er opgepakt wordt, wanneer en hoe. Het rapport laat 
Dirk opsturen naar het bestuur van KV. 

 

 Bermen van de Heetweg die heel diep zijn en gevaarlijk. Dirk legt uit dat, na het 
asfalteren de weg hoger is komen te liggen.  De Heetweg is nu 60 km en het wordt wel 
met zand opgehoogd. Men ziet geen  reden om de randen te verharden, want door 
langzaam te rijden hoef je niet uit te wijken en van de weg te raken.   
Idee vanuit de vergadering is, om het ophogen met zand direct na de maisoogst te doen, 
de zandstorting goed na te trillen, zodat het echt stevig gemaakt wordt. Het zou ook 2 
keer per jaar moeten gebeuren en de weg moet gecontroleerd worden. 
Ook is de vraag hoe bewoners een groot gat kunnen melden aan de gemeente, zodat er 
snel wat gebeurt. Dirk zal het weer meenemen naar de betreffende collega. 

 

 Wanneer wordt de kern van het dorp aangepakt, de asfaltering wel te verstaan. Dirk 
meldt dat de uitvoering gaat plaatsvinden dit jaar. De aannemer is bezig met de 
planning, want er zijn ook nog wel lastige putten in de weg. De horeca vindt het 
vervelend dat dit soort werkzaamheden vaak in het hoogseizoen plaatsvindt, dat is niet 
handig. De planning komt onze kant op. Dirk biedt aan het telefoonnummer van de 
horeca uit te wisselen met de planner, dan kan er rekening  gehouden worden met de 
bezoekers van de Brinkhof en ‘t Hilletje. 

 

 De staat van de fietspaden langs de Kootwijkerdijk en Houtbeekweg. Dirk meldt dat deze 
fietspaden door een subsidie hersteld zullen worden met beton. De betreffende 
tekeningen, hoe het gaat worden, geeft Dirk af. Deze zijn bestemd voor het bestuur van 
KV.  
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Opnieuw wordt aangegeven dat afsluiting van de weg, betekent dat men over de 
onverharde weg moet, die niet meer onderhouden wordt door SBB. Ren zal nogmaals 
SBB aanschrijven om iets voor bewoners te doen. 
Er wordt een vraag gesteld over de Noorderweg, daar eindigt het asfalt en gaat over in 
een onverharde weg. Dat heeft te maken met het overgang van gemeente naar SBB. 

 

 Natuurspeelplaats voor kinderen. Dirk heeft van SBB begrepen, dat er een plek zou zijn 
waar de natuurspeelplaats zou kunnen komen.  Als er overeenstemming is voor de juiste 
plek, kan KV contact opnemen met de gemeente (via Dirk) voor een bijdrage. Daarmee 
kan die plek worden ingericht. Dirk geeft aan dat het bestuur in overleg moet treden met 
SBB voor de beoogde plek. En als er overeenkomst is, dan kan de inrichting plaatsvinden. 

 

 Het parkeerprobleem. Dirk antwoordt dat dit probleem blijft steken bij gebrek aan een 
plek. Er moet ergens beweging komen. Hoewel ook een aantal particulieren gevraagd is 
land ter beschikking te stellen, zijn er geen middelen om iets te regelen. Wim Kleijer legt 
uit dat hij de gemeente een voorstel heeft gedaan voor een parkeerplek, waar ook 
campers kunnen staan en overnachten, maar dat de gemeente wilde daar niet van 
horen. Hij heeft daar bericht van gekregen. Wim zegt dat het er op lijkt dat de gemeente 
niet erg ontvankelijk is en hij heeft nu andere plannen. Gert denkt dat het wel weer 
actueel is om te kijken waar er parkeerplaatsen te realiseren zijn. En Dirk sluit aan met 
het voorstel om de koppen nogmaals bij elkaar te steken. Gert zal dit oppakken. Dirk 
heeft Gert zijn mobiel nummer gegeven, Dirk zal dan de juiste personen van de 
gemeente bij dit overleg laten aansluiten. Rob Louzada komt nog terug op het idee van 
een ondergrondse parkeerplaats. Dirk vraagt zich af of het haalbaar is, maar ideeën zijn 
welkom.  

 

 Verkeer evenementen Radio Kootwijk . Er zijn steeds meer evenementen in Radio 
Kootwijk en dat heeft consequenties voor Kootwijk. Het gaat om de verkeersstroom die 
door de gemeente Apeldoorn via Kootwijk wordt geleid. Er is aangekaart door het 
bestuur van KV, dat de gemeente Barneveld eigenlijk contact moet zoeken met 
Apeldoorn en een standpunt moet hebben. Marjo van den Berg heeft tot nu toe geen 
antwoord gehad met de aanspreekpersoon van Barneveld. Het wijkplatform wil graag 
dat de overlast voor ons dorp aan de orde gesteld wordt. René is benieuwd of er een 
juridisch punt is, in het bestemmingsplan, om bezwaar te maken dat het verkeer door 
Kootwijk rijdt. Gert brengt in dat het een fundamenteel verschil is, of het verkeer echt 
door het dorp rijdt (zoals in Radio Kootwijk), in ons dorp rijdt men eigenlijk buiten om. 

 

 Bouw woningen Blaupot ten Catehof. In maart/april gaat de bouw beginnen en volgens 
Dirk moet binnen een half jaar de weg aangelegd worden. Alle zes huizen zijn verkocht. 
Men hoopt voor de kerst klaar te zijn.  

 
3. Ingekomen mededelingen en brieven 

 Wilma Borren (politie) vertelt over een project dat in 2015 liep om inbraken te 
voorkomen. In 2015 zijn er 16 inbraken in auto’s geweest , terwijl er in 2014, 21 auto-
inbraken waren. Dat is dus een mooi resultaat en daaruit blijkt dat het zin heeft om 
meldingen te doen. Er was 1 woning inbraak afgelopen jaar.  
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Ze vertelt ook dat er iemand post uit brievenbussen haalde en er een auto heel lang 
geparkeerd stond in het bos. De man waar het omging is gevonden door SBB. De man is 
hulp aangeboden vanwege zijn problematiek. 

 

 Alfred geeft een toelichting op zijn ingekomen brief: 
Hij vertelt dat er misverstanden waren over de website die hij heeft ontwikkeld in 2011. Hij 
heeft hier een brief over opgesteld aan het bestuur. Het idee was eerst om samen met 
Kootwijk Vooruit een website te maken, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Met als gevolg 
dat er nu misverstanden zijn waarom er twee sites zijn die over Kootwijk gaan.  
 
Alfred vraagt ook aan Dirk, hoe het zit met de relatie tussen het wijkplatform en het 
plaatselijk belang. Welzijn Barneveld heeft een rapport gemaakt. Het is op hun site te 
downloaden. 
Alfred heeft nogmaals naar de nieuwsbrieven die de gemeente uitgeeft. Hij vindt ze niet 
gemakkelijk toegankelijk, bijvoorbeeld de nieuwsbrief over recreatie. Je moet behoorlijk 
zoeken, daardoor zij er weinig mensen die de nieuwsbrieven kennen. Als je als bewoner 
geïnteresseerd bent in een evenement, dan zou de externe communicatie van de gemeente 
Barneveld naar de bewoners, beter moeten, daar zijn die nieuwsbrieven voor. Het is een 
advies aan Dirk om dit door te geven aan de Barneveld.  
 

 Ingekomen brief over overhangende takken. Dirk meldt dat een collega geïnformeerd is 
en dat ze deze week worden gesnoeid.  

 

 Ingekomen brief over slechte KPN verbinding en vooral langzame internetverbinding, 
waar veel bewoners, maar ook gasten last van hebben. De ondernemers gaan  hiermee 
aan de slag, maar misschien is een brief nodig met het wijkplatform om meer druk te 
zetten op KPN. Er zou dan een extra zendmast komen. Simone reageert, dat de zendmast 
wel de G4 zal verbeteren, maar dat snel internet alleen verwacht kan worden van de 
kabel (Ziggo) of van glasvezel. Rob Louzada geeft aan dat glasvezel in Kootwijk alleen kan 
als er geld betaald wordt, dan alleen zal KPN geïnteresseerd zijn.  
 

4. Rondvraag 

 Wim Kleijer meldt dat er veel mensen zijn die hier in Kootwijk belanden en niet weten 
dat ze niet in Radio Kootwijk zijn. Dirk zal in overleg treden met Rijkswaterstaat met de 
vraag om iets aan de bewegwijzering te doen, bijv. op de A1. Dirk zal ook met Jan 
Wessels, een collega, contact opnemen om de  De toeristische bewegwijzering, die 
bruine borden, aan te passen. kunnen wel aangepast worden door de gemeente, zodat 
ze vanuit hier weer de goede kant op gaan. 

 

 Rob Bronkhorst meldt dat er geen fietspaden liggen in de nieuwe vluchtheuvels om de 
chicanes te vormen op de Nw. Milligenseweg. Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor 
fietsers. Dirk wordt gevraagd om eens ernaar te laten kijken door iemand van de 
gemeente en de situatie te beoordelen. 

 

 Rob B vertelt dat op 9 december, er een enorme bladblazer kwam, die bij Rob enorme 
hopen blad in de tuin en ook tegen de ramen had geblazen. Daardoor was het huis 
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ineens heel vies. Na een klacht naar de gemeente hebben Rob en Annie nooit meer wat 
gehoord, waarop Dirk direct aan Rob een glas wijn aanbiedt! 

 

 Rob Louzada vindt dat de whatsapp Kootwijk gebruikt moet worden voor het doel 
waarvoor hij is opgezet. Hij krijgt bijval van diverse aanwezigen. Er wordt gevraagd om 
een tweede whatsapp, zodat sociaal en alertzaken gescheiden worden. Dat vindt echter 
te weinig bijval, dus wordt besloten om de huidige whatsappgroep beter te instrueren 
over het doel van de app en hen aan te manen geen discussies, meningen en allerlei 
kleine commentaren met emoticons te sturen. Wilma Borren sluit aan bij de 
whatsappgroep en gaat een stukje plaatsen om de mensen het belang van een goede 
whatsapp te benadrukken. 

 

 Gelezen in de krant dat er toch windmolens op het zand komen? De gemeente heeft in 
de bijeenkomst over duurzaamheid gezegd dat zij geen molens gaan plaatsen. Nu staat 
er ineens in de krant dat er misschien windmolens komen in het gebied in de Stroe. Dirk 
zegt nogmaals dat er echt geen plannen zijn, maar een van de aanwezigen zegt dat de 
overheid het er door wil drukken dat elke gemeente toch windmolens plaatst. En daar 
kan de gemeente niets aan doen. Deze berichten zullen we nauwlettend volgen. 

 

 Yvonne Apeldoorn geeft een reminder dat in het overleg met SBB we ook  de 
Noorderheide weg en Zanderdennen mee moeten nemen in het overleg. 

 
Simon heeft contact gehad met Johan Ossedrijver om de kuilen op de brink te repareren. 
Dirk raadt aan om dit zelf nog even ter sprake te brengen als hij het gaat overleggen met 
Johan over die andere dingen.   
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