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Notulen wijkplatform Kootwijk 30 oktober 2017 
Aanwezig 29 personen 
Van de gemeente Barneveld en politie: 
Dirk Klein - wijkplatformcoördinator  
Johan Ossendrijver - Teamleider Straten, Riolering en Verkeer 
Wilma Borren - wijkagent 
Guus Knapen - gemeenteraadslid SGP 
Martin Lentink - gemeenteraadslid Pro 98 
Thom Morsink - eigenaar ’t Hilletje 
 
Afwezig met melding : Laurens Janssen (SBB) 
 
Naar aanleiding van het vorige wijkplatform 10 mei 2017: 
1. De hulstboom op de Brink wordt heel groot en twee kastanjebomen zijn ziek, vooral één boom. 

Johan Ossendrijver licht toe wat een mogelijk plan kan zijn voor de bomen op de Brink. De hulst 
terugsnoeien is lastig omdat het 6 verschillende boompjes zijn. Voorstel is de hulst helemaal 
verwijderen en ook de meest zieke kastanje.  Voor die kastanje kan dan naar keus een boom 
terug geplant worden: een rode beuk, tamme kastanje of een gele kastanje. Bij de hulstboom is 
er ook al een berk in de groei. Die krijgt dan meer ruimte. De gemeente plaatst dan elk jaar een  
kerstboom met verlichting, zoals ook in andere dorpen gebeurt. Het plan kost even tijd. Eerst 
moet er toestemming komen voor de kap.  Er zijn wat zorgen over de grootte van de nieuwe 
boom en ook over een robuuste kerstboom.  Johan Ossendrijver zet de plannen op papier. Dit 
wordt besproken in de ledenvergadering op 22 november. 
Er wordt gevraagd of er ook een balk kan komen om paarden aan vast te maken.  

2. Verharding van de berm op de Heetweg, of delen ervan. Wilma Borren geeft aan dat een 
verharde berm de kans vergroot op te snel rijden op de Heetweg, er zijn mensen die juist in de 
bocht gaan scheuren. Ook grind en andere materialen, zoals geribbelde betonblokken, zijn niet 
goed in te zetten. Johan Ossendrijver houdt de situatie wel in de gaten. 

3. De gemeente wilde camera’s inzetten bij strategische punten in Kootwijk. Dirk Klein stelt voor 
om het gewoon eens te proberen. Er wordt er één bij de ingang van het dorp ter hoogte van 
Kootwijkerduin neergezet.  

4. Een opstelplek voor de kliko’s van de BtChof. De ophaaldienst komt niet op de BtChof, maar er 
komt een opstelplek aan de weg. Er wordt hierover contact opgenomen met Marjo van den Berg.  

5. Gevraagd was om een bord aan het einde Heetweg op de rotonde om vrachtwagens om te 
leiden richting de snelweg. In een mail laat Sander de Graaf weten dat hij in gesprek is met de 
provincie hierover.  Er is een telling geweest over het aantal vrachtwagens dat over de Heetweg 
en door het dorp rijdt, maar dat is 1 á 2 % en erg weinig. Volgens sommige aanwezigen zijn er al 
midden in de nacht vrachtwagens te horen. Het is belangrijk om goed overdag en ‘s nachts te 
meten. Dirk Klein geeft dat door aan Sander en wil opnieuw laten tellen. 

6. De elektriciteitskast bij de BtChof, die weggehaald zou worden, is er nog, omdat er stroom op 
staat. Morgen wordt hij echt weggehaald.  

7. Grote tractoren die door het dorp rijden, vooral tijdens het oogsten van de maïs zijn al jaren 
heel vervelend omdat ze heel hard rijden en ook niet opzij gaan/kunnen. Wilma Borren stelt voor 
om de loonwerkers van te voren te benaderen, om hen te verzoeken een rustiger tempo door 
het dorp te rijden. Tip voor volgend jaar! Paul Milo heeft zijn spiegel verloren en daar over 
geklaagd, maar nog geen gehoor gekregen. KV zal met de diverse aannemers contact opnemen. 
Uiteraard is dit geen garantie voor succes. Bij klachten is het altijd raadzaam om de politie te 
bellen. 

8. Stand van zaken vliegveld Lelystad. Dirk Klein meldt het laatste nieuws: Kootwijk en de 
gemeente Barneveld zijn niet meer in de picture voor de planning van de vliegroutes. 
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9. SBB grond voor kerstbomen. René Benneker zal verder praten, want er zitten meer haken en 
ogen aan het beplanten van het beoogde stukje grond. Het gaat over een overeenkomst die al 
dan niet gesloten moet worden.  

10. Ontheffing voor het gebruik van de Houtbeekweg: er wordt door SBB, gemeente en KV een 
afspraak gemaakt, dus dat wordt vervolgd.  

11. Dan is er de kwestie van de borden die de fietsroute naar Stroe aangeven. Omdat het fietspad 
onbegaanbaar gemaakt is, moeten de borden weg. SBB en gemeente moeten dit regelen.  

Rondvraag: 
a. Wilma Borren meldt dat dit jaar plaatsvonden: 5 woninginbraken, 24 verdachte situaties, 

11 diefstalen uit auto’s, 1 diefstal uit een schuur, 2 keer stennis en 1 keer een diefstal 
van een fiets.  

b. Dirk meldt dat de Paalhoeve nog steeds braakliggend is en dat de ontwikkelaar ideeën 
aan het maken is. Er is op dit moment nog niets bekend bij de gemeente.  

c. Naar aanleiding van een ingekomen mail van Alfred van Baaren wordt discussie gevoerd 
over de rol van het wijkplatform bij initiatieven en plannen zoals deze gepubliceerd 
worden door de gemeente Barneveld. Conclusie is dat het de verantwoordelijkheid is van 
iedereen om de berichten van de gemeente in de gaten te houden, maar dat het altijd 
plezierig is om elkaar daarop te attenderen, omdat niet iedereen dat altijd signaleert.  
Evelien Bernard meldt dat in haar ogen de informatie over aanvragen en 
bestemmingsplannen heel lastig te lezen en te begrijpen zijn, en verzoekt de 
vertegenwoordigers van de gemeente aandacht te besteden aan duidelijker 
informatievoorziening, bijvoorbeeld een korte inleiding waarin wordt samengevat waar 
een gepubliceerde wijziging over gaat.  
In de vergadering wort vervolgens, op initiatief van enkele aanwezigen, ingegaan op een 
lopende procedure, inzake de plannen van Gert van den Hoorn. 

d. Marjo meldt dat Kootwijk bezig is met de aanloop naar een dorpsvisie, waarin meer in 
het algemeen de ideeën over de toekomst zullen worden besproken en beschreven. 

e. Alfred van Baaren zegt dat hij graag meedoet met een proefproject van de gemeente, 
waarbij een nieuwsbrief met plannen/onderwerpen per postcodegebied worden 
toegestuurd.  

f. Bob van Asselt meldt dat er voor zijn Bed&Breakfast ook een kleinschalige 
bestemmingswijziging is aangevraagd. 

g. Simone vraagt om mensen die zich willen opgeven voor het AED-netwerk. Ook BHV-ers 
die een cursus hebben gevolgd kunnen zich opgeven voor het netwerk in Kootwijk. App 
of mail je naam en adres aan: simone@lindt.demon.nl 

h. Naar aanleiding van deze vergadering stelt Marjo van den Berg voor om Bertil Rebel 
(gemeente Barneveld) uit te nodigen om toe te lichten hoe procedures rond 
bestemmingsplannen en wijzigingen werken. Er is ook altijd de mogelijkheid om 
aanwezig te zijn bij een gemeenteraadsvergadering.  

i. Wilma Borren geeft aan dat er eventueel gym voor ouderen in Kootwijk georganiseerd 
kan worden door Welzijn Barneveld. Misschien iets om nog eens te inventariseren. Er 
worden ook wekelijks wandelingen georganiseerd door Welzijn Barneveld met Aart 
Buurma als gids. 

 
Naar aanleiding van een ingekomen mail van Alfred van Baaren wordt discussie gevoerd over de rol 
van het wijkplatform bij initiatieven en plannen zoals deze gepubliceerd worden door de gemeente 
Barneveld. Conclusie is dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om de berichten van de 
gemeente in de gaten te houden. Via de website van de Gemeente Barneveld kun je aangeven dat je 
op de hoogte gehouden wilt worden van bepaalde bekendmakingen: 
https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/ 
Evelien Bernard meldt dat in haar ogen de informatie over aanvragen en bestemmingsplannen heel 
lastig te lezen en te begrijpen zijn, en verzoekt de vertegenwoordigers van de gemeente aandacht te 

https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/
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besteden aan duidelijker informatievoorziening, bijvoorbeeld een korte inleiding waarin wordt 
samengevat waar een gepubliceerde wijziging over gaat.  
In de vergadering wordt vervolgens, op initiatief van enkele aanwezigen, gediscussieerd over een 
lopende procedure, inzake de plannen van Gert van den Hoorn. Een aantal bewoners heeft bezwaar 
ingediend tegen deze plannen. Gert licht zijn situatie kort toe. Er wordt door de gemeente een 
mediationbijeenkomst georganiseerd. 
 
 


