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Inloopavond Staatsbosbeheer
De inwoners van Kootwijk en Radio Kootwijk worden
uitgenodigd voor een inloopavond over het heide- en
stuifzandbeheer op de Midden Veluwe bij Staatsbosbeheer.
Tijdens deze inloopavond praat SBB u bij over de
voorgenomen beheermaatregelen in deze natuurgebieden.
Tijdens de avond zullen per thema een aantal tafels worden ingericht. Bij deze tafels kunt u
vragen stellen aan collega’s van Staatsbosbeheer of medewerkers van de Provincie Gelderland.
Op woensdag 2 oktober bent u tussen 18:00 uur en 21:00 uur welkom in het dorpshuis Radio
Kootwijk. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u past. Aanmelden is niet nodig. Het adres is:
Dorpshuis Radio Kootwijk, Radioweg 1 7348 BG Radio Kootwijk
Routebeschrijving:
Niet alle routeplanners en navigatiesystemen herkennen Radio Kootwijk en brengen u naar een andere plaats.
Volg dan ook het volgende: Neem op de A1 afslag 19 (Hoenderloo – Apeldoorn), sla af richting Apeldoorn
(N304). Na 250m linksaf, volg de borden Hoog Buurlo / Radio Kootwijk. Deze weg volgen tot u na ca. 6 km het
dorp Radio Kootwijk binnenrijdt. Op de T-splitsing in het dorp gaat u rechtsaf. U kunt parkeren op de
parkeerplaats (voor de toegangspaaltjes rechtsaf). De route naar het dorpshuis is vanaf de parkeerplaats
aangegeven met bebording. Voor het uitrijden ontvangt u een uitrijkaartje.

Excursie Staatsbosbeheer
Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer weer een start gemaakt met
het beheer op het Kootwijkerzand. Ook komend jaar gaan we
aan de slag in het grootste zandverstuivingsgebied van WestEuropa. Graag neem ik u mee om in het gebied te laten zien
wat we doen en waarom we deze werkzaamheden uitvoeren.
Tot ziens op 5 oktober! Graag aanmelden via:
a.smeier@staatsbosbeheer.nl
Datum: zaterdag 5 oktober
Starttijd: 10:30 uur
Eind tijd: ongeveer 12:15 uur
Startpunt: uitkijktoren

Bowlen bij 't Hilletje
Na een flinke verbouwing is er nu 'Down Hill, 'met o.a. de
nieuwe bowlingbaan van 't Hilletje. Bent u ook zo benieuwd
hoe het er nu uitziet? Op woensdagavond 16 oktober mogen
de Kootwijkers een avond gratis gebruik maken van de banen.
Drankjes en evt. hapjes zijn voor eigen rekening.

Wijkplatform 21 oktober
Voor al onze nieuwe inwoners een kleine uitleg over het wijkplatform. Driemaal per jaar komen
een vertegenwoordiger van de gemeente, de politie (wijkagent), en zo nodig Staatsbosbeheer
en de woningstichting samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang bij elkaar om
zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te bespreken. De data kunt u vinden op de
site van Kootwijk Vooruit. Voor de bewoners is er de gelegenheid om op deze avond ook een
vraag te stellen of een probleem voor te leggen. Agendapunten moeten tijdig (ongeveer twee
weken voor aanvang van de vergadering) worden ingebracht via info@kootwijkvooruit.nl
Wanneer een agendapunt daar aanleiding toe geeft, kan er dan een ter zake kundige
ambtenaar op de vergadering worden uitgenodigd. De eerstvolgende vergadering is op
maandag 21 oktober in Gasterij ’t Hilletje. Aanvang: 20.00 uur.

Nieuws over de zwaluwtil
Het doel om een zwaluwtil te plaatsen in Kootwijk komt steeds dichter bij.
Hiermee hopen we de huiszwaluw te helpen de kolonie uit te breiden. De til
willen we op een voor iedereen goed zichtbare plek plaatsen met daarbij een
informatiebord. We zijn heel blij met het aanbod van Jan van Wilgenburg om
in zijn weide (Hoek Kerkendelweg/oprit van familie van Wilgenburg) de til te
plaatsen. Er zijn meerdere plekken aangeboden waarvoor wij de eigenaren
van deze plekken danken. De beoogde plaats ligt dicht bij de bestaande kolonie, wij hopen dat
dit de kans van slagen vergroot. Ook dankbaar zijn we met de hulp van Roel van Ee. Hij zal de
bouw van de til op zich nemen.
Subsidies
Goed nieuws! Zowel Vogelbescherming Nederland als het plattelandsontwikkeling fonds van de
gemeente Barneveld hebben onze subsidie aanvragen gehonoreerd.
De volgende stappen zijn vergunningen en bouwen in de hoop bij terugkomst van de zwaluwen
volgend voorjaar de residentie klaar te hebben.
Lees meer over dit project op de website van Kootwijk Vooruit.

Reminder onderhoud ruiterpaden
Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden staat er op 12
oktober staat de volgende onderhoudsronde voor de
ruiterpaden op de midden Veluwe op de kalender. De werkdag
zal gericht zijn op het snoeien van begroeiing langs de
paardenpaden en het vrij snoeien van kruisingen om hetzicht te
verbeteren. Wil je ook helpen op deze leuke maar zeker ook nuttige middag meld je dan aan via
paardenvriendenveluwemidden@gmail.com en ontvang meer informatie over tijd en plaats van
vertrek.

Bestuur zoekt versterking!
Op de a.s. ledenvergadering die op 20 november gehouden wordt, treedt de voorzitter af en
ontstaat er een vacature in het bestuur. Het bestuur is dringend op zoek naar versterking, dus
voelt u zich betrokken bij de leefbaarheid van ons dorp en lijkt het u leuk om uw steentje bij te
dragen? Meldt u zich dan aan als kandidaat-bestuurslid via info@kootwijkvooruit.nl of bij een
van de bestuursleden. Twijfelt u of het wel iets voor u is of heeft u geen idee wat het inhoudt? U
bent van harte welkom om een keer mee te kijken tijdens een bestuursvergadering.

Data om in uw agenda te noteren
Woensdag 2 oktober: inloopavond SBB
Zaterdag 5 oktober: excursie SBB
Zaterdag 12 oktober: onderhoud ruiterpaden
Woensdag 16 oktober: bowlen bij 't Hilletje
Maandag 21 oktober 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Woensdag 20 november 20.00 uur Landgoed Kerkendel: ledenvergadering
Zaterdag 23 november: (kerst-)Boomplantdag Asselseweg (ijs en weder
dienende)
Zaterdag 30 november Landgoed Kerkendel: Sinterklaasfeest
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

