
Notulen Ledenvergadering 22 november 2017 
Aanwezig: 37 leden en 6 bestuursleden 
Afwezig met kennisgeving: Annie Bronkhorst, Annette Brattinga, Geertje vd Brink 
 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Verslag van de ledenvergadering van 6 april 2017 wordt goedgekeurd. 
3. René Benneker noemt de nieuwe leden: Patrick en Anja ?, Tonny Brons, John Tol, Rob en 

Lidia Kool, Alex en Kirsten Karrenbeld, Hanny van Ee.   
4. René Benneker geeft aan dat de Dorpsvisie gefinancierd zou kunnen worden door te 

bezuinigen op de post van de begeleiding op de begroting. Maar dan nog komen we 
1000 euro tekort. Hij stelt voor om een loterij te houden, met loten van 10 euro en als 
prijs een diner voor twee op de uitkijktoren. Verder is  de tweede prijs: een grote foto 
van Kootwijk en de derde prijs:  cursus Mindfulness op de uitkijktoren. De loten kunnen 
worden vanaf nu gekocht worden. Maar ook bij René thuis en op de Kerstmarkt kunnen 
loten gekocht worden. Iedereen vindt het een leuk idee. 

5. Marjo vd Berg geeft aan dat de gemeente een voorstel heeft gedaan voor de bomen op 
de Brink. Het plan is: de hulst wordt verwijderd, een van de twee kastanje is erg ziek en 
moet worden vervangen. De tweede kastanje is ook ziek, maar die kan nog wel een tijdje 
blijven staan. De gerooide kastanje wordt vervangen door een andere boom. Er komen 
reacties van de leden dat het zonde is dat de hulst weggaat. Men is bang voor een kale 
lege plek, zeker als de jaarlijkse kerstboom van de gemeente jaarlijks gaat plaatsen weer 
weggaat. Robert Louzada stelt voor dat er een visueel plaatje gemaakt wordt van de 
situatie zoals die beoogd wordt. Dan wordt het plan duidelijker. Dit wordt aan Johan 
Ossendrijver voorgelegd. Men heeft voorkeur voor de rode beuk als het gaat om een 
vervangende boom.  

6. Bewoners van de BtChof kunnen straks hun kliko op een verhard gedeelte gezet, om het 
duidelijker te maken dat dit de opstelplek is. 

7. Er wordt op dit moment geteld hoeveel vrachtwagens er als sluipverkeer door Kootwijk 
rijden, vanwege de klachten over veel en hardrijdende vrachtwagens. 

8. René Benneker heeft vorige week een gebied bepaald om voor ons dorp een 
kerstbomenbos aan te leggen met goedkeuring van SBB. Zo’n 25 boompjes worden in 
het voorjaar tijdens de boomplantdag daar geplant. SBB gunt ons dit bosje en dat is 
geweldig. Dit jaar worden bomen verkocht op de kerstmarkt, dus niet op de traditionele 
plek.  

9. Marjo kondigt aan dat er op 2 december weer een Sinterklaasviering plaatsvindt, 
aanmelden bij Yvonne Apeldoorn. 

10. Nieuwsjaarsreceptie vindt deze keer op 13 januari 2018 plaats, weer in ’t Hilletje. 
11. Marjo vd Berg roept op om kopij in te leveren en foto’s voor het eindejaarsboekje. 
12. Marjo vd Berg neemt afscheid van Alice Bakker en ook Yvonne Apeldoorn. 
13. Marjo vd Berg kondigt een bestuurslid aan, dat is Lilian Emanuel. Ze stelt zich voor en 

wordt bij acclamatie benoemd. 
14. Rondvraag 

a. Kees v Beek wil graag een spiegel geplaatst hebben hoek Enkweg/Duinweg om 
het verkeer te zien dat vanaf de Berkenhorst komt.  

b. Bewegwijzering naar de uitkijktoren is slecht aan het begin Houtvesterweg. Nu 
leidt de gps mensen naar de Duinweg en dan wordt op de Enkweg geparkeerd. 



Dat moet snel worden aangegeven, want het duurt jaren voordat het veranderd 
wordt. 

c. Twee grote gaten in de Duinweg, eigenlijk zouden er zinkgaten moeten komen 
ter hoogte van het huis van Kees v Beek. Dat is een vraag aan de gemeente. 

d. Kees vd Ende maakt zich zorgen over verkeersveiligheid van de schoolgaande 
jeugd, die met hele groepen over de Heetweg rijden. Kees vraagt zich af of de 
politie daar eens wat van kan zeggen. 

e. Rob meldt dat opnieuw bij het pad langs de Asselseweg veel afval wordt gedumpt  
f. Hanny van Ee meldt dat er nog steeds mensen in het dorp staan die eigenlijk naar 

Radio Kootwijk moeten en verkeerd zijn. Er is al een bord geplaatst aan het begin 
van de Heetweg, maar is  blijkbaar niet afdoende.  

g. Wim Kleijer noemt nog een navigatieprobleem: de weg naar de camping wordt 
aangegeven via de Noorderheideweg. Daar stuit iedereen op de slagboom, moet 
keren, echt vervelend.  

h. Rob Bronkhorst meldt een insluiping bij hem rond half 11. Hij waarschuwt, dat 
iedereen moet opletten!! Vooral omdat vorig jaar veel inbraken plaatsvonden 
rond  de Kerstdagen. 

i. Alice v Loenen meldt ook dat er nogal wat elektrische fietsers rijden, die 
plotseling vanuit de Asselseweg de weg op komen.  

15. De voorzitter sluit de vergadering.  
 
Na de pauze vertelt Eelco Schurer over de plannen rond het zendstation Radio Kootwijk. 


