
Notulen Wijkplatform 21-10-2019 
 
Aanwezig naast het bestuur: Dirk Klein(gemeente), Wilma Borren (politie), Rutger Pruis (BOA), Laurens 
Jansen (SBB), Judith van den Wildenberg (Burgerinitiatief), Martin Lentink (Pro 98) en ca. 50 inwoners (!) 
 

1. Opening door Marjo met uitleg over t wijkplatform voor de nieuwe bewoners 
 

2. Vuurwerk 
Voorstel van Lisette Lubbers (gemeente) om te inventariseren of er in Kootwijk animo is voor een 
vuurwerkvrije zone of zelfs een vuurwerkvrij dorp.  
Tijdstip: 18.00-02.00 uur (daarvoor en daarna is het al verboden) 
Opm: is t een idee om centraal op de Brink vuurwerk af te steken? 
ToDo Dirk: mogelijk is hier een wijkbudget voor 
 

3. Snelheid auto’s 
ToDo Dirk: Dirk vraagt of wij tijdelijk een snelheidsindicatiebord willen? Graag! Aan het begin en 
einde van de bebouwde kom. Er zijn er 4 in de gemeente die rouleren; wanneer is nog niet duidelijk. 

 
4. Verslag wijkagent Wilma 

Het is op dit moment rustig in Kootwijk. Blijf opletten en waarschuw de buren als je langer weggaat. 
 

5. Verslag Laurens Staatsbosbeheer 
Kootwijkerzand: hier wordt 28 ha. Plaggen bewerkt en teruggezet in successie. Door het zand te 
schonen is er weer ruimte voor andere vegetatie. 
 
De overlegpartners van SBB in Kootwijk zijn in elk geval KV, Kootwijk Groen, OKO en St. Veluwe 
Ruiterpaden naast individuele burgers die in een projectgroep zitten en Jaap van der Ende, 
regioconsulent van de KNHS. Overleg moet beter gestructureerd worden zodat iedereen beter op de 
hoogte gehouden kan worden. Laurens gaf aan dat er nu niet naar individuele burgers uit Kootwijk is 
geluisterd, dat moet beter.  
 
Recreatiezonering d.w.z.het herstellen van de balans tussen natuur en recreatie. Op de NW-Veluwe 
bij Nunspeet is een pilot gaande. Dit zal o.l.v. de provincie straks ook in Kootwijk gaan spelen. 
Concreet kan dit betekenen dat b.v. het Kootwijkerzand in het broedseizoen niet overal toegankelijk 
blijft en dat ook ruiterpaden in die periode tijdelijk gesloten kunnen worden. 
 
Worden fiets- ruiter- en wandelpaden op sommige plaatsen samengevoegd? Ja dat klopt. Wandelen 
en fietsen mag overal, ruiterpaden zijn gemarkeerd. Opgemerkt werd dat t wel een verschil is of 
deze maatregelen worden genomen vanwege bezuinigingen of vanuit t behoud van de natuur. 
 
Laurens legt uit hoe het zit met de ruiterpaden. SBB heeft 70% minder subsidie gekregen voor het 
onderhoud van de paden. Dit betekent dat wij actief mee moeten helpen met het onderhoud, maar 
ook dat er paden gesloten moeten worden. In hoeverre er uitruil met wandel- en fietspaden 
plaatsvindt werd niet helemaal duidelijk, maar t is in t algemeen wel zo dat als er ergens iets 
verbreed wordt of geopend er elders iets gesloten moet worden.  
De provincie heeft the lead, zoals Laurens zei, maar alles is bespreekbaar en aanpassingen of 
wijzigingen zijn mogelijk. KV is net als SBB stakeholder bij de Provincie en Laurens zal er ook op 
toezien dat wij alle info krijgen. Verder weet hij ook niet precies hoe e.e.a. procesmatig gaat 
verlopen. 
 
Op de vraag wanneer het budget wordt bepaald (nu een ton) was Laurens antwoord dat SBB daar 
continu mee bezig is. 
Hij gaf aan dat de gemeente misschien wel een deel van het onderhoud op zich wil nemen?? 
  
ToDo Dirk vraagt na wie bij de gemeente de projectleider is en of de gemeente bij wil dragen aan het 
onderhoud. 
 
Het gereedschap was onvoldoende bij de onderhoudsdag: Dit moet met de Stichting overlegd 
worden. Misschien doet Piet v.d. Brink dit? 
 
De OKO had wel overlegd met Laurens en had zich ook te weinig gerealiseerd dat er 
gebruikers/bewoners bij betrokken hadden moeten worden. Het proces was sneller gegaan dan 
verwacht. 
 



Dirk geeft aan n.a.v. een vraag dat de gerooide bomen achter Wilma Borren nog netjes opgeruimd 
worden en dat t land weer in orde wordt gebracht. 
 
Kees weet dat er subsidies zijn voor hoge hekken om schade van de wolf binnen de hekken te 
houden. De wolf loopt gewoon over t wildrooster en is niet tegen te houden. Laurens zegt dat het 
hek overal van de provincie is, dus daar moet je zijn met vragen. Teun Achterkamp (Provincie 
Gelderland) is daarvoor contactpersoon. 
 

6. Vergaderdata van het wijkplatform van volgend jaar: 3 februari, 4 juni en 19 oktober 2020 
 

7. Rondvraag 
Evelien vraagt of de gemeente ons kan beschermen tegen t gif dat gebruikt wordt bij de lelieteelt. 
Volgens t RIVM zijn de gifstoffen op zichzelf niet gevaarlijk voor de volksgezondheid maar een mix is 
nooit onderzocht. De gemeente heeft geen wettelijke mogelijkheid om hier iets aan te doen. 
ToDo KV: Het advies van de politici is om een brief te schrijven vanuit KV aan de gemeenteraad met 
het verzoek om dit op de agenda te zetten. 
 
ToDo Dirk: Aart vraagt of de gemeente iets aan de paddentunnels wil doen, die zijn ernstig 
verwaarloosd en de padden lopen zich vast in de zijkanten waar panelen los zitten. Dirk overlegt met 
Jan Kardol. 
 
ToDo Dirk: Kees vraagt of de kuilen op de Duinweg thv nr.11 opgevuld kunnen worden. Gladstrijken 
is niet genoeg. (Inmiddels hoorde ik dat er ook boomwortels zijn die hoog liggen en de weg omhoog 
stuwen). Ook zijn er enorme plassen op de hoek van de Kerkendelweg en de Brink na een plensbui. 
 
ToDo Dirk: Loes geeft aan dat de putdeksels op de Nieuw Milligenseweg in het dorp nog steeds veel 
lawaai maken als er auto’s overheen gaan. Dirk overlegt met Theo Heinisse (?) 
En Loes benadrukte de belofte dat er geen witte kerstverlichting zou komen dit jaar vanuit de 
gemeente! 
 
ToDo Dirk en KV/Lilian: Rafaëla vroeg of het fietspad aan de Noorderheideweg gerepareerd kan 
worden. Lilian zal een foto maken van het betreffende stuk op verzoek van Dirk. 

 
Tevens een foto maken van het uitstekende rooster bij de ingang van het dorp bij de A1. Foto’s naar 
Dirk sturen. 
 
ToDo KV: Alice vraagt of er gehandhaafd kan worden mbt de scholieren die gevaarlijk fietsen o.a. op 
de Heetweg. KV schrijft een brief aan de scholen om  
1. dit onder de aandacht te brengen.  
2. Tevens aangeven dat de 45km autootjes bemand door scholieren asociaal weggedrag vertonen 
en  
3. dat de scholieren hun afval in de berm gooien.  
 
ToDo Dirk: Doordat GertJan een opmerking maakte over het afval gedumpt door scholieren kwam 
het idee op om blikvangers te plaatsen en beide kanten van het dorp. 
 
Caroline heeft aangegeven dat er plek is in de werkgroep Paard. Kees meldt zich aan. 
 
Gert helpt het gerucht uit de wereld dat er chalets aan de zuidkant van de Asselseweg zouden 
komen. 
 
ToDo Wilma: Olaf heeft een buurthuis naast zich in het zomerhuisje naast hem (voorheen van Leen). 
Midden in de nacht hangen daar jongeren rond. Wilma pakt dit op. 
 
Bob was lid van energieclub Samen in de Slag in Apeldoorn, is dat niet iets voor Kootwijk? Ja, in de 
werkgroep Duurzaamheid, Bob is toegetreden. 
 
Rafaëla vroeg zich af hoe t zit met snorders op t fietspad. Rutger antwoordde: electrische fietsen 
mogen wel, maar niet alles met een verbrandingsmotor mag op t fietspad. 
En wat doet een BOA en wat de politie? 
De BOA bemoeit zich vooral met leefbaarheid en parkeren. 
De politie is meer voor verkeer en veiligheid, 
 
         

   ______________________________     



 
 
 
ToDo Lijst 
 
 

Dirk KV 

Wijkbudget centraal vuurwerk Brf ivm gifspuiten 

Snelheidsindicatieborf Brf scholen 

Subsidie onderhoud ruiterpaden? Projectleider?  

Herstel en bomen opruimen achter Wilma  

Paddentunnels  

Kuilen Duinweg en hoek Brink/Kerkendel  

Putdeksels  

Herstel fietspad Noorderheideweg  

Blikvangers  

  

Wilma  

Overlast buurthuis naast Olaf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


