
Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit 11 april 2018 
 
Aanwezig: 41 leden en 5 bestuursleden 
Met kennisgeving afwezig: Simon Langeveld, Kees van Beek, Wendy Harbers, Marcel van 
Middendorp, Annie Bronkhorst, Kete Ramaker, Jaap en Arja Vlasblom, 
Notulist: Simone van de Lindt 
 
1. Verslag ledenvergadering van 22 november 2017:  

a. Financiering dorpsvisie: René licht toe dat we toentertijd  €3000 zouden moeten betalen 
als eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de dorpsvisie (DOP), maar dat hoeft bij nader 
inzien niet. Gemeente heeft €600 geschonken en kosten zijn lager, de provincie heeft 
bijgedragen, daardoor spelen eigenlijk we quitte.  

b. Het planten van nieuwe bomen op de Brink ter vervanging van de hulst en zieke kastanje 
wordt aangepakt in het najaar.  

c. Kerstbomenbos is inmiddels gerealiseerd, op de bekende plek zijn nu 30 boompjes 
geplant, met een gaasomheining om herten af te weren. Dit alles is gesubsidieerd door 
het Oranjefonds. 

d. Op de hoek Enkweg/Duinweg komt geen spiegel, maar is inmiddels een groot wit 
vierkant geplaatst op de gevaarlijk kruising aan te geven. 

e. Uitkijktoren bewegwijzering: er komen op de Heetweg en Houtzagersweg nieuwe 
borden. Blijft wel dat gps-systemen de kortste weg naar de zandverstuiving via de 
Duinweg aangeven, dat is voorlopig niet anders. 

f. Politie heeft gepatrouilleerd en gekeken naar fietsende jongeren, maar er is geen 
gevaarlijk of risicovol gedrag geconstateerd.  

2. René stelt de nieuwe leden voor, in totaal zijn er op dit moment 262 leden van KV. 
Nieuwe leden: Bob Bouwhuis en Eric Dijkstra, Elaine de de Boer en Hans Borghuis, Loes en Bart 
Stolwijk, Monique Dahler en Gerrit-Jan Kohler, Kete Ramaker en dhr. en mw. Busser. 

3. Lilian vertelt over de ontwikkeling van de dorpsvisie. Daarin komt aan de orde wat we willen in 
de toekomst met Kootwijk. In de werkgroep zit een aantal enthousiaste mensen die thema’s 
hebben verzameld die van belang zijn. Op de fiets zijn ze twee zaterdagen door het dorp gegaan 
en hebben parels en minder mooie dingen verzameld die samengebracht zijn tot thema’s. In mei 
komt de volgende fase. Op 23 mei is er een bijeenkomst, waarbij alle bewoners stickers kunnen 
plaatsen op een poster met de thema’s. Daarmee kunnen alle inwoners, , ook niet leden van KV, 
aangeven wat men belangrijk vindt. Er is ook de mogelijkheid om nog nieuwe thema’s daar is een 
apart vel papier voor. Er worden punten (stickers in kleur) gehangen aan de thema’s die het 
belang aangeven. Voor de 23e krijgt iedereen, huis aan huis, een uitnodiging plus de verzamelde 
thema’s. Op deze avond wordt het proces niet helemaal afgerond. De werkgroep gaat verder en 
maakt een tekst waarin de thema’s weer terug komen uitgebreid met hoe we er als bewoners 
over denken. Dit is de speerpuntennotitie.  Deze speerpunten worden besproken met partners 
en de gemeente. Dan wordt er een conceptnotitie opgesteld die aan de bewoners wordt 
voorgelegd in de ledenvergadering van dit najaar.  

a. Er wordt gevraagd hoe het zit met thema’s die al in KV aan de orde zijn geweest? René 
antwoordt dat het bijna niet denkbaar is dat er onderwerpen zijn die de werkgroep niet 
kent van KV, maar het is niet zo dat KV apart input levert. Ze is pas weer aan zet bij de 
uitvoeringsfase.  

4. AED netwerk: er is een vraag gesteld waarom de AED-netwerkleden in Kootwijk niet 
gewaarschuwd zijn bij een onlangs voorgekomen situatie voor reanimatie. Simone heeft de 
coördinator een mail gestuurd hierover. Inmiddels heeft deze aangegeven dat ze de meldkamer 
om uitleg heeft gevraagd. 

5. KV is gehouden aan een privacyreglement van de AVG. René heeft zo’n regeling opgesteld en op 
de website in te zien.  



6. Voor Koningsdag is er een bescheiden programma opgesteld met: 9.30 uur vlag hijsen, 
oranjebitter en zang. Daarna volgt koffiedrinken en ‘Heel Kootwijk bakt’ . Iedereen wordt 
uitgenodigd om taart te bakken! Om 10.30 uur is plantjes ruilmarkt. We gaan een vrijmarkt 
organiseren tussen 10.30 uur en 13.00 uur voor kinderen en volwassenen. Er komt een 
speelkussen voor kinderen en ’s avonds bij ‘t Hilletje is er een Jazzband. 

7. Jaarverslag secretaris in het eindejaarsboekje van 2017 wordt akkoord bevonden.  
8. Jaarverslag van de penningmeester: René licht de cijfers toe, met name de winst van 1940,21 

euro. Dit is te danken aan geld van de gemeente, verdiensten van de kerstmarkt en het 
kerstbomenbos en door leuke activiteiten. We sparen voor het 75-jarig bestaan van KV over drie 
jaar. We krijgen ook meer leden elk jaar en er zijn mensen die meer betalen dan de contributie. 
Waarvoor dank! De kas is goed gevuld. Men vindt de rente wel hoog die ontvangen is! Iemand 
wijst op de clubkasactie van de RABO-bank waardoor verenigingen korting krijgen bij de bank. De 
kascommissie is akkoord met de jaarrekening, er is geen afwijking geconstateerd. De commissie 
geeft advies om nummering aan te brengen op de facturen. Voor komend jaar zijn er twee 
nieuwe leden voor de kascommissie: Alice van Loenen en Walter Vesters. Complimenten aan de 
penningmeester! 

9. Rondvraag:  
a. Op een kaart van SBB staat een parkeerteken op de Duinweg/ Houtzagersweg. Annette 

Brattinga wijst erop dat die P te veel auto’s naar een heel kleine plek trekt. Deze P moet 
van de kaart. KV gaat het met SBB bespreken. 

b. Loes Stolwijk vraagt hoe dat zit met handhaving van de snelheid van 30 km in het dorp. 
Ze zou graag flitscamera’s zien, want er wordt veel te hard gereden.  Barneveld heeft 
echter geen flitspalen. Er zijn diverse maatregelen geweest zoals, de laserapparaten en 
van die palen met je snelheid. René stelt voor dat we het in de DOP meenemen.  

c. Lukas vraagt naar de tellingen naar sluipverkeer en vrachtwagens, die zijn gedaan in het 
dorp. Er is nog geen uitslag, op het wijkplatform moet dit terugkomen.  

d. Vraag aan Kerkendel: is het mogelijkheid om gebruik te maken van de tennisbaan? De 
gymzaal mag wel. Er zal een verzoekbrief naar het bestuur van de coöperatie Kerkendel 
gaan. 

e. Annette zegt dat de Duinweg en de Drift vol met kuilen zitten. Het is al doorgegeven. Het 
zal het volgende wijkplatform terugkomen. Rob Bronkhorst voegt eraan toe dat de Driest 
ook slecht is, je kunt er ook niet meer op fietsen.  

 
 


