Notulen wijkplatform Kootwijk 22 januari 2018
Aanwezig: 26 personen
Met onder meer vanuit de gemeente Barneveld:
Guus Knapen
Jaap Top (Christenunie)
Delegatie Burger Initiatief: onder meer Ab vd Kamp en Ina Burgers.
Afmeldingen: Dirk Klein – wijkplatformcoördinator, Wilma Borren – wijkagent, Martin Lentink gemeenteraadslid Pro 98, Laurens Janssen (SBB), Gert vd Hoorn
Naar aanleiding van het vorige wijkplatform oktober 2017:
- Opstelplek kliko’s BtC-hof is gerealiseerd en heel goed gedaan!
- Tellingen over de verkeersstroom van vrachtwagens door het dorp: daar is nog niets over te
zeggen, want de analyse is nog niet klaar. Piet vd B. is bang de telling ná de maisoogst een
vertekend beeld geeft.
- Spiegels hoek Enkweg en Kerkendelweg: Gemeente is van mening dat een spiegel niet erg
functioneel is, je moet eigenlijk meer zicht hebben op de situatie aldaar. Bewoners delen deze
mening niet, een spiegel zou een eenvoudige oplossing zijn voor het slechte zicht op de
Kerkendelweg vanuit de Enkweg. Rob komt met een idee van een soort knipperlicht of
alarmering op het moment dat er verkeer aankomt van de andere kant Kerkendel. Dit wordt
alsnog een actiepunt voor het bestuur.
- Herinrichting van de Brink: er is een foto gemaakt en gepubliceerd van de oude (met hulstboom)
en de nieuwe situatie (zonder hulstboom) op de Brink, zoals gevraagd is om een idee te krijgen
van de Brink zonder hulstboom. Verder is de keus is gevallen op de rode Beuk van enige omvang
i.p.v. de oude zieke kastanjeboom. In het najaar wordt dit plan uitgevoerd.
- Afsluiting Paalhoeveweg: onlangs is de Paalhoeveweg afgesloten en er is een bezoek geweest
van BOA’s. Zij gaan uitzoeken of de weg afgesloten mag worden.
- Andere punten van de ledenvergadering moeten nog uitgezocht worden door het bestuur.
Vragen en opmerkingen:
- Op de Kootwijkerdijk, bij de splitsing van de 2 fietspaden is een hele grote poel water ontstaan
sinds de vrachtwagens daar bezig zijn geweest.
- Camera is nu geplaatst bij Wilma B., vraag is wat de camera doet. Het is een preventiemiddel
tegen inbrekers en andere ongewenste bezoekers van Kootwijk.
- Wilma B. heeft controles gedaan op het rijgedrag van groepen leerlingen die door het dorp
fietsen. Het blijkt dat zij over het algemeen twee aan twee rijden en met verlichting aan.
- Wilma B. Er zijn weinig tot geen inbraken of meldingen ervan geweest.
- De vlaggenmast is geknakt, vraag is van wie die mast is en wie een nieuwe betaalt, dit is een
vraag voor Dirk Klein.
Ontwikkelprocedure Dorpsvisie Kootwijk:
René B. licht toe hoe het staat met de ontwikkeling van een dorpsvisie. Terschuur en de Glind zijn
alweer een eindje verder, maar het eigenlijk niet handig om hun pad te volgen, Kootwijk is toch net
weer een ander formaat. De kosten voor de ontwikkeling zijn ongeveer 10.000 euro. De helft betaalt
de gemeente. Maar voor Kootwijk zoude de kosten tussen de 3000-5000 euro kunnen zijn, ook daar
betaalt de gemeente maar de helft van. We komen er financieel wel uit, mede door de loterij.
Het ontwikkeltraject zou nu snel kunnen starten, zodat eind dit jaar de dorpsvisie klaar zou kunnen
zijn. Publicatie kan misschien wel als onderdeel van het eindejaarsboekje. De DKK kan iemand
leveren die, onafhankelijk van ons, de procesbegeleider is en gaat helpen om de verschillende
meningen en stemmen in het dorp tot én visie samen te brengen. René spreekt van een
dorpsontwikkelplan.
Samen met de DKK heeft René het voorstel om binnenkort een werkgroep samen te stellen van zo’n
8 personen, waarbij leeftijd en sekse evenredig verdeeld moeten zijn. Dan heb je een goede
spreiding. Ook factoren als: wonend in de kern of het buitengebied, ondernemer zijn of niet,
nieuwkomer zijn of autochtoon, moeten zoveel mogelijk geluiden uit het dorp weergeven.

Er moeten ook mensen zijn die goed kunnen schrijven of een website kunnen bijhouden. Op deze
manier kun je iedereen erbij betrekken. Dit laatste mensen vormen een soort PR groep.
Komende ledenvergadering in april zouden we een gezamenlijke bijeenkomst kunnen hebben waar
we een start maken. De ledenvergaderingen zijn een goede plek om de Dorpsvisie in aanbouw steeds
te bespreken.
De procedure is als volgt:
1. er komt een oproep voor werkgroep leden
2. het bestuur en de DKK (kijkt mee), om de werkgroep leden te selecteren langs bovenstaande
criteria
3. de werkgroep leden inventariseren (mede met de bewoners) belangrijke thema’s, wensen of
problemen die in Kootwijk spelen, bijvoorbeeld: wonen, verkeer, natuur. Eventueel in de vorm
van een enquête.
4. de werkgroep leden bespreken de thema’s en grove lijnen van de visies daarop
5. de werkgroep leden bespreken deze lijnen of concepten met de gemeente, met de ondernemers
of andere partijen die betrokken zijn bij het thema en de toekomstplannen.
6. dan volgt een fase waarin de tekst gemaakt moet worden, per thema, met concrete ideeën
voorstellen en conclusies.
7. dan zou in januari 2019 de presentatie kunnen plaatsvinden met de burgemeester erbij.
Alex B. vraagt naar de tijdsinvestering van de werkgroep bijeenkomsten. Inschatting is: een 2wekelijkse bijeenkomst en dan zal ook het schrijfwerk tijd kosten.
Piet vd B. vraagt: wat is nu eigenlijk de status van zo’n visie, stel dat het in strijd is met de visie van de
gemeente? Het is dus van belang om in een vroeg stadium in overleg te treden om overeenstemming
te zoeken met de ideeën van de gemeente Barneveld. De status is vooral dat we samen een visie
ontwikkelen binnen de lijnen van de gemeente. Dorpsplannen moeten dus wel realistisch zijn, want
als het recht tegen de visie van de gemeente gaat is het vergeefse moeite.
Ook is het de opdracht, dat na de dorpsvisie er een uitvoeringsplan moet komen om acties met
elkaar af te spreken. Ook deze acties moeten in samenwerking met de gemeente afgesproken
worden.
Rob L. vraagt: zijn er voorbeelden van zo’n dorpsvisie? Die zijn er en in te zien via de website van de
gemeente, maar let op, dat er niet al wordt ingeperkt in de brainstormfase!
Alfred v B. vraagt: waarom er geen 12 personen in een werkgroep kunnen i.p.v. 8. Rene B. Antwoordt
dat het genoeg is voor Kootwijk om 8 personen te hebben en te vinden. Maar er is geen bezwaar
tegen 12 mensen.
Vraag is: hoe wordt de werkgroep geformeerd?
Voorstel van René:
- briefje bij iedereen in de bus, wie wil wel/niet in een werkgroep meedoen,
- de aanmeldingen zijn dan de kandidaten,
- bestuur (met DKK) selecteert op grond van de criteria
Als er niet voldoende aanmeldingen zijn, dan kunnen we mensen misschien verzoeken om mee te
doen.Er moet voor niet-aanwezigen op ledenvergaderingen een duidelijke uitleg komen van alle
stappen, bijvoorbeeld op de website van de vereniging KV.
Rondvraag
- Albert W. vraagt nogmaals over de TomTom, die het verkeer voor de uitkijktoren naar de Enkweg
leidt. Marjo vd B. stelt voor om toch SBB vragen een bordje te plaatsen met een aanwijzing waar
de toren wel staat, want het veranderen van gps-aanwijzingen duurt jaren.
- Marjo vd B. meldt dat John Tol van de Berkenhorst gevraagd heeft aan de gemeente om een
vergunning gevraagd een zone rond het vakantiepark vuurwerkvrij te verklaren. Volgens Guus K.
kan dat niet, alleen op vrijwillige basis. Bovendien moet hij dat vragen aan de buren van de
Berkenhorst.

