
Notulen Wijkplatform 4 februari 2019  
 
Aanwezig: 31 personen 
Notulist: Simone van de Lindt 
 
 
1. Dirk K meldt n.a.v. de notulen van 29 oktober 2018, dat de parkeerplekken onder meer 

bij de Kamp en bij Kootwijkerduin, worden verhard en duidelijker aangegeven.  
2. Marjo vd B meldt dat door de defecte lantarenpalen de kerstboomlampjes afgelopen 

december helemaal niet gebrand hebben. De defecte lantarenpalen doen het weer, 
vraag is of nummer 4 het wel goed doet.  Bob v A gaat het even checken.  

3. Over de ontwikkelingen op de Paalhoeve zal het bestuur zich laten bijpraten door de 
gemeente op 20 februari a.s.: over wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren op de 
Paalhoeve en de weg die erbij hoort. Daarbij zal het bestuur van Kootwijk Vooruit zich 
beraden welke rol zij daarin heeft.  

4. N.a.v. klachten over verblinding van  de verkeersborden langs de Heetweg meldt Dirk K 
dat het officiële en verplichte borden zijn in Nederland. De andere zijn er niet meer. 
Lilian E oppert dat ze misschien iets gedraaid kunnen worden.  

5. Aanwezige meldt dat de wildbordjes steeds meer verdwijnen langs de Heetweg. Dirk K 
zal het uitzoeken. Dat geldt ook voor de borden met 60 km.  

6. Kees v Beek meldt dat op de Duinweg  een proef is gedaan met stevig zand. Hij vraagt 
zich af wanneer de rest van de Duinweg nu gedaan gaat worden, omdat hij tevreden is 
met het resultaat van de proef. Dirk K zal het nagaan.  

7. Wilma B meldt dat de politie afgelopen periode geen inbraken heeft gehoord, het rustig 
is in Kootwijk.  

8. Aanwezige vraagt naar handhaving van de 60 km op de Heetweg. Op mooie dagen zijn 
het vaak motoren die te hard rijden. Wilma B zegt dat het lastig is om te handhaven, 
omdat het om excessen gaat. Er wordt gevraagd om toch bij tijd en wijle met een 
lasergun te controleren. Dirk K stelt voor om weer eens te meten om te kijken hoeveel, 
hoevaak en  hoe  hard er gereden wordt. We moeten bijtijds Dirk K laten weten wanneer 
we willen meten en wanneer we de smiley willen in het voorjaar. Ook blijkt er een sticker 
bij het begin van de Heetweg (rotonde) op een verkeersbord (iets met Vitesse) te staan, 
die motoren inseint dat dit een mooie weg voor motoren is en je hier niet gecontroleerd 
wordt. Deze sticker zou verwijderd moeten worden. 

9. Rondvraag: 
a. Bob v A meldt dat de geluidsoverlast enorm is toegenomen, sinds de bomen zijn 

weggehaald op de A1. Misschien is het tijd voor geluidswerende middelen. Dirk K 
zal navragen of er een contactpersoon is bij Rijkswaterstaat waar we vragen 
kunnen stellen.  

b. Lucas D is bewoner van de BtC  en vraagt over de bouwplannen op de Brink 
(terrein van Van den Bos). Hij een brief geschreven aan de gemeente, maar heeft 
geen bevestiging ontvangen. Dirk K wisselt met hem contactgegevens uit over de 
juiste ambtenaar. Kootwijk Vooruit wil ook graag info van de gemeente, er is een 
brief gestuurd. Het wordt nagevraagd bij René B of er een bevestiging is binnen 
gekomen. 



c. Loes S. vraagt naar de putdeksels in de Nw Milligenseweg. Elke auto die er over 
heen rijdt geeft een heel irritant klepperend geluid. Dirk K zal de contactpersoon 
doorgeven, die je daarover kunt benaderen.  

d. Er is een vraag over de zandverstuiving: wat is daar aan de hand. Mary Huijsman 
vertelt dat het zand langzamerhand bos wordt. Laurens (SBB) heeft het plan om 
met vrijwilligers het zand stuivend te houden door de bovenlaag af te scheppen 
en nieuwe aanplant te verwijderen. Er is elke eerste zaterdag van de maand een 
groep vrijwilligers die dat doet. Kees v Beek roept op om je op te geven, het is 
heel leuk om met 70 mensen in de natuur te werken. Marjo vd B zegt dat het ook 
op de website staat.  

e. Er is een vraag over de oranje stippen op de bomen. Die worden gekapt om  
enerzijds ruimte te scheppen voor het verwijderen van hout. Anderzijds om 
brandgangen te creëren. We vragen het na bij Laurens.  

f. Mary H vraagt of er meer bekend is over de plek waar die spandoeken hingen aan 
het eind van de Asselseweg. Ze zijn nu weggehaald door de omgevingsdienst. 
Maar het is niet teruggekoppeld. Iemand vraagt hoe de provincie daar een rol in 
speelt en of die niet zo maar de zaak kunnen overrulen. Dirk K zal het nagaan hoe 
het zit en of het nu echt is afgehandeld. Evelien B. vindt het handig als aanvragen 
die zijn afgewezen ook bekend worden.  

g. Kees v B heeft last van de paddentunnels in de Heetweg die bij het autorijden 
bobbels vormen. Hij vindt ook gele palen die de bebouwde kom aankondigen 
heel lelijk en vies. Dirk K zoekt uit wat het beleid is van de gemeente hierin.  

h. Loes S vraagt of de verlichting in de Kerstboom van 2019 warm wit licht kan zijn, 
want afgelopen jaar op die ene dag dat ze brandden, was het licht verschrikkelijk! 

 


