
Denk mee over de toekomst van Kootwijk. 

De ontwikkeling van het dorpsontwikkelplan wordt georganiseerd door 

Samenstelling werkgroep en PR team Dorpsontwikkelplan Kootwijk 
 
Naar aanleiding van de oproep om mee te doen in de werkgroep of als lid van het PR team om 
een dorpsontwikkelplan  (DOP) voor Kootwijk te maken zijn er veel reacties binnengekomen. 
Er waren zelfs meer gegadigden voor de werkgroep dan het maximum van 12! 
Uiteindelijk zijn we tot de volgende (zo divers mogelijke) samenstelling gekomen van de DOP 
werkgroep: 
 

Samenstelling DOP werkgroep 

  

kern/ 
buitengebied 

autochtoon/ 
nieuwkomer 

wel/niet actief 
in vereniging 

wel/niet 
ondernemer 

Herman Lensink 
procesbegeleider DKK   

4 vrouwen 26-50 
Kirsten Karrenbeld 
Saskia Ootes 
Geertje Bronkhorst 
Monique Heiligers 

buitengebied 
buitengebied 
buitengebied 
kern 

nieuwkomer 
7 jaar 
> 20 jaar 
4 jaar 

niet  
niet 
niet 
niet 

wel 
niet 
niet 
niet 

1-man 26-50 
Martijn van Loenen 

 
kern  > 20 jaar niet niet 

2 vrouwen 50+ 
Ellen van Dam  
Annemarie v.d. Braken 

kern 
buitengebied 

18 jaar 
> 10 jaar 

niet 
niet 

niet 
niet 

5 mannen 50 + 
Wijnand Reinhard 
Robert Louzada 
Simon Langeveld 
Paul Milo 
Kees van Beek 

 
kern 
buitengebied 
kern 
buitengebied 
buitengebied 

 
nieuwkomer 
> 20 jaar 
> 20 jaar 
6 jaar 
> 20 jaar 

 
niet 
wel geweest 
in OKO 
niet 
wel geweest 

 
niet 
niet 
wel 
niet 
niet 

 
Voor het PR team hebben zich de volgende personen gemeld: 

 Christie van den Berg 
 Elaine de Boer 
 René Benneker 

Dit team zal worden uitgebreid met twee leden van de werkgroep, zodra de taken binnen de 
werkgroep zijn verdeeld.  
 
Hoe gaat het nu verder 
Door middel van deze brief wordt ieder huisadres in Kootwijk geïnformeerd over de 
samenstelling  van het DOP.  
De leden van de werkgroep en het PR team zullen deze week worden uitgenodigd voor een 
startbijeenkomst, waarbij ook het bestuur van Kootwijk Vooruit (als opdrachtgever), de 
contactpersoon van DKK en een vertegenwoordiging van de gemeente zullen worden 
uitgenodigd om officieel van start te gaan.  
Vanaf  nu zal de communicatie verder worden verzorgd door het PR team. U hoort hier 
binnenkort meer over.  
 
19 februari 2018 
Namens het bestuur van Kootwijk Vooruit 
René Benneker 
benneke0@icloud.com 


