Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit 25 april 2019
Afwezig met bericht: Jaap en Arja Vlasblom, Kete Ramaker
Aanwezig: 53 leden en 5 bestuursleden
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag ledenvergadering 14 november 2018 wordt goedgekeurd
3. Nieuwe leden: Marjolein Algera en Ramuntyo Stoete, Rob en Patricia Spierenburg-Balk,
Jasper en Elise de Boer, Thom Morsink, Greetje en Thomas Ferguson, Amke de Kiviet,
Bart Scholten en Hilde van der Kamp.
4. Marjo vd B treedt in november af als voorzitter en bestuurslid, ze stelt zich niet
herkiesbaar. Het bestuur doet een oproep aan de leden zich te melden voor een
bestuursfunctie. Het is mogelijk om eerst een poos mee te lopen om te kijken hoe het
bevalt.
5. Jaarverslag van de secretaris wordt toegelicht en goedgekeurd.
6. René B licht de jaarrekening toe. Er is steeds wat geld bijgekomen, het is ook de
bedoeling om een beetje te sparen voor het volgende jubileumfeest van KV.
7. Simone vd L legt nogmaals uit dat de WhatsApp Kootwijk bedoeld is voor zowel
berichten rond veiligheid als voor sociale oproepen die het hele dorp betreffen. In
principe werkt de WhatsApp prima, maar het is belangrijk niet te reageren op een
oproep. Dat kan ook direct naar diegene die het bericht stuurde of door een tijdelijke
groep aan te maken rond een thema. De voorzitter checkt of er belangstelling is voor een
aparte groep moet voor sociale mededelingen en uitwisseling van meningen. Maar
niemand van de aanwezigen is voor.
8. Mary Huijsman licht toe wat het belang is van een zwaluwtil. Ze signaleert dat de
boerenzwaluwen gearriveerd zijn, die zoeken hier naar nestmateriaal. Wij kunnen ze
helpen met het juiste materiaal. Hoewel er bij diverse bewoners boerenzwaluwen zijn,
heeft juist de huiszwaluw hulp nodig. Je kunt ook een zwaluwtil maken. Een zwaluwtil in
het dorp is nuttig maar ook leuk. Aart Buurma en Mary Huijsman gaan een plan van
aanpak maken. Zwaluwen nestelen als een kolonie bij elkaar. De boerenzwaluw heeft
rood met zwarte staartveren, de huiszwaluw heeft wit stuitje. Wordt vervolgd.
9. Evelien Bernard licht haar bericht toe over de lelieteelt, omdat het de meest giftige en
vervuilende vorm van landbouw is. Het veld voor de lelies komt dicht bij ons dorp en
tegen de Natura 2000 gebieden aan. Er wordt heel veel gif vooraf in de grond gebracht.
Dieren, zoals mollen, sterven. Dan wordt er ook heel veel water gebruikt voor het
besproeien, vervolgens er is opnieuw gif nodig om de insecten te doden. Evelien laat ook
haar zorgen horen over de overlast bij het rooien van de bollen. In de jaren erna komen
er gladiolen, maar daar geldt dezelfde procedure. Na twee jaar is de grond volkomen
dood. Wijkagent Wilma B. heeft navraag bij de gemeente gedaan, maar deze kan de teelt
niet tegenhouden als de regels niet worden overtreden. Men zoekt nu naar fouten in de
procedure om het tij te keren. Het heeft ook nu aandacht van de Barneveldse krant
gekregen. De ondernemers die dit doen betalen een makelaar die stukken grond zoekt
en vindt bij boeren die hier ook weer aan verdienen. Er is een actieve groep in Drenthe
(Westveld), die van zich laten horen over de lelieteelt vooral ook in Den Haag.
Er komen vragen of er geen regels zijn of onderzoek is gedaan. Tot nu toe is dat er niet,
de regelgeving zou moeten veranderen. KV kan in gesprek met de gemeente Barneveld
vragen waarom niet gehandhaafd is op de meldplicht van de verandering van teelt, dat is

wel een overtreding. Dat geldt ook voor de put die is geslagen, deze regelgeving hoort
weer bij het waterschap. In de vergadering vindt men dat de gemeente in het kader van
de dorpsontwikkeling het beleid voor deze teelt zou moeten verbieden.
10. Rondvraag:
a. Er is bij de vernieuwing een lantaarnpaal vergeten op de Brink.
b. Loes Stolwijk (Nw Milligenseweg 2) doet een oproep om boeken te brengen voor
de bibliotheek!
c. Wordt de Duinweg helemaal verhard, hoe zit dat? Vraag aan de gemeente.
d. Andrea en Carel Maasland wonen nu op de Brink, ze melden dat het stuk grond
bij de ‘kerstboom’ er vreselijk uitziet. Er zal aan de gemeente gevraagd worden of
dat hersteld kan worden.
Na de pauze presenteert René B de indeling en leden van de werkgroepen in het kader van
het dorpsontwikkelplan.

