NIEUWSBRIEF
DORPSONTWIKKELINGSPLAN
Beste inwoners van Kootwijk,
Als werkgroep DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) brengen wij u graag verslag uit over de uitkomsten van de
bewonersavond op 23 mei en informeren wij u over het vervolg van onze activiteiten.
Allereerst dank voor de geweldige opkomst en de enthousiaste deelname aan het verzamelen van de
aandachtspunten voor de ontwikkeling van ons dorp.
Uit de inbreng van alle deelnemers hebben op we 30 mei een top-tien van de thema’s kunnen maken,
afgaande op de prioriteiten die aan de thema’s zijn gegeven. De telling leverde de volgende ranking op:

1. Verkeer 128 (prioriteitenstickers)
2. Recreatie en Toerisme 69
3. Woning & Bouw 54
4. Ondernemen 48
5. Natuur 38
6. Leefbaarheid 34
7. Duurzaamheid 20
8. Voorzieningen 18

De thema’s hebben we verdeeld over de werkgroep; met elk thema gaat een koppel aan de slag. Het
tweetal zal beschrijven a. wat de huidige situatie is, b. welke situatie de bewoners tav de verschillende
onderdelen wensen, en c. welke acties daarvoor ondernomen moeten worden.
Daarvoor zal zo nodig ook onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld; zijn er verkeerstellingen
beschikbaar? Welke bouwvergunningen of bestemmingsplanwijzigingen zijn reeds afgegeven? Is
Staatsbosbeheer zelf al bezig met nieuwe bewegwijzering? etc etc.
12 juli zullen wij als werkgroep weer bij elkaar komen, de uitgewerkte thema’s bespreken en met elkaar
afstemmen wie de contactpersonen voor de verschillende actiepunten zijn.
15 augustus is een werkgroep-bijeenkomst gepland om te bespreken hoe alle koppels vorderen.
(voortgang)
10 oktober hebben we de Klankbordbijeenkomst gepland, waarop we met alle benodigde stakeholders en
de gemeente Barneveld aan thema-tafels de mogelijke aanpakken zullen bespreken om tot de door u, de
bewoners, gewenste situaties te komen.
26 oktober beogen we het concept-dorpsontwikkelingsplan klaar te hebben: we zullen het concept
publiceren op de website van Kootwijk Vooruit.
30 oktober zullen we als werkgroep de uitkomsten van de Klankbordbijeenkomst verwerken in het
conceptplan.
14 november tijdens de najaarsbijeenkomst van Kootwijk Vooruit zullen we de aanpak - hoe we tot de
gewenste situaties willen komen -

aan u toelichten.

Wij hopen jullie hiermee voorlopig goed geïnformeerd te hebben,

Vriendelijke groet,
Leden van de werkgroep DOP

