
Notulen wijkplatform Kootwijk april 2018 
Met onder meer vanuit de gemeente Barneveld: 
Aanwezig: 23 bewoners 
Dirk Klein (wijkplatformcoördinator, gemeente Barneveld) 
Wilma Borren (wijkagent) 
Marjo en Simone (bestuur Kootwijk Vooruit) 
Afmeldingen: Laurens Janssen (SBB) 
 
Naar aanleiding van het vorige wijkplatform 22 januari 2018: 

 Infiltratieputten op de Kootwijkerdijk kunnen na een fikse regenbui een grote poel water 
veroorzaken. Deze putten kunnen na een regenbui het water niet aan, het loopt langzaam weg 
en blijft dus een poosje zichtbaar staan. 

 De camera in de tuin van Wilma richt zich op de openbare weg, hij werkt en wordt binnenkort 
ook echt aangesloten. Wat betreft inbraken is er in Kootwijk niet veel gebeurd. Er zijn een 
inbraak en een insluiping geweest en meerdere auto-inbraken vooral aan het einde van het 
Houtvester van ’t Hoffweg. Jammer genoeg worden er vaak veel spullen in de auto’s 
achtergelaten, ondanks de waarschuwingen.  
Dirk licht toe dat er camera’s komen bij de toegangswegen. Die camera’s kunnen het kenteken 
van verdachte auto’s spotten. Onlangs is bijvoorbeeld een verdachte Poolse auto  gespot en nog 
voor het alarm van het bedrijf zijn de daders betrapt op inbraak.  

 Er is een vergunning aangevraagd voor een vuurwerkvrije zone in een straal om de Berkenhorst.  
Die is toegekend voor de jaarwisseling. De zone loopt tot Kerkendel en tot de Asselse weg. De 
Berkenhorst wil nu al adverteren dat er geen vuurwerk wordt afgestoken in en rond het  
huisjespark. 

 Er was een vraag over de handhaving van de 30 km zone in het dorp. Gevraagd wordt naar 
handhaving middels een laser gun. Wilma wil dat graag doen, maar waarschuwt dat uit de 
praktijk blijkt dat het juist inwoners van Kootwijk zijn die kans maken op een bon. Er gebeuren 
relatief weinig ongelukken, maar deze vorm kan dus ingezet worden. Flitscamera’s zet de 
gemeente niet (meer) in,  het is nu justitie die beoordeelt welke wegen daartoe geëigend zijn. De 
derde optie is het  snelheidsinformatiebord (km en smiley. 

 Dirk heeft de uitslag over de tellingen van het aantal voertuigen over de Nw Milligenseweg en 
Heetweg: 900 per weekdag. Daarvan is 4-5% zwaar verkeer. Om dit verkeer te ontmoedigen is bij 
de gemeente voor het jaar 2019 een aantal maatregelen gepland. Dat zijn bijvoorbeeld borden 
bij de rotonde met ‘bestemmingsverkeer’ of ‘omleiding’ voor vrachtwagens. Dirk benadrukt om 
de wens van minder zwaar verkeer ook in het dorpsplan te zetten.  

 De kuilen in de Duinweg en de Drift en Driest worden binnenkort gladgeschoven.  Er is uitstel 
geweest, want de aannemer had achterstand, het egaliseren gaat volgende week gebeuren.  

 Parkeerplaats Duinweg/Houtzagersweg, die met een P wordt aangegeven op kaarten. SBB heeft 
aangegeven dat op nieuwe kaarten deze P niet meer staat, maar de zandverstuiving staat nog 
altijd wel via de Duinweg aangeven. Daar is niets aan te doen.  

 Ellen geeft aan dat onder de P voor het parkeren op de Kootwijkerdijk, geen informatie geeft 
over waar dat precies is. Gevolg: veel parkeerders direct aan het begin. Er hoort een bordje met 
‘na 250 m’ te hangen en dat is verdwenen.  Dirk neemt dit mee.  

 Alfred van Baaren vraagt hoe een artikeltje in de Barneveldse krant kwam over de zaak, die nog 
in discussie is. Het blijkt het initiatief te zijn van de verslaggever en vooral te gaan over de 
procedures van de gemeente. Voor meer informatie kan Bertil Rebel gebeld worden.  

 Martijn van Loenen bedankt gemeente Barneveld voor de mooie beplanting in de B. ten Catehof.  

 Over het onlangs niet-inschakelen van het AED-netwerk in Kootwijk. De coördinator 
bedrijfsvoering en AED netwerk (met informatie van de meldkamer) heeft geantwoord dat de 
melding door werd gegeven als iemand waarbij er nog een pols werd gevoeld. Dus de melding is 
er uit gegaan als ONWEL met POLSSLAG en dat is de reden dat er niet gealarmeerd is naar de 
burgerhulpverleners/ AED netwerk. Het was op dat moment dus geen daadwerkelijke 
reanimatie.  



Het afdelingshoofd, de meldkamer met centralisten benadrukken hoe blij ze zijn en hoe 
belangrijk het is dat deze burgerhulpverlening er is.  

 Er is een vraag naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Overdag is dat in Barneveld ook in de 
weekenden. Vanaf 5 uur is dat in Amersfoort. Off-the-record gaan mensen ook wel naar de 
eerste hulp in Apeldoorn.  

 Volgende vergadering: maandag 29 oktober  
 


