
Notulen bijeenkomst Wijkplatform 
 
wanneer:  donderdag 4 juni 2020 
waar:   online zoom  
aanvang:  20.00 uur 
aantal aanwezigen;  circa 35 
 
Welkom door Rene als technisch voorzitter en toelichting op de zoom spelregels.  

 
Vanwege de korte aanwezigheid van Laurens Jansen worden eerst de vragen deze 
gesteld over deze onderwerpen. 

 Recreatiezonering; 
Laurens Jansen geeft een toelichting over recreatiezonering en de noodzaak 
hiervan om de gestelde doelen vanuit Natura 2000 te behalen.  
Bart geeft aan dat we ons als bewoners behoorlijke zorgen maken over de 
toegankelijkheid van met name het zand gedurende het hele jaar.  
Bart heeft volgende week een gesprek met Laurens Jansen over de lopende 
onderwerpen. 
Bart refereert aan het geplande gesprek met de wethouder, voorzitter Veluwe 
alliantie en gedeputeerde. 
Laurens Jansen doet de toezegging dat we mee mogen praten over de 
uiteindelijke vormgeving.  
Jaap van den Top (Christenunie Barneveld) Er is binnenkort een gesprek binnen 
de gemeente met de fractie waarbij bewoners van Kootwijk ook in de 
gelegenheid gesteld worden hun zegje te doen en hun zorgen te uiten. 
Piet maakt de opmerking over kaart en trekt enige conclusies over de 
voorgenomen afsluitingen en uit zijn zorgen daarbij. De huidige kaart is zeker 
niet de definitieve.  
Bob vraagt aandacht voor de laagvliegroutes in relatie tot de voorgenomen 
recreatiezonering.  

 Afsluiting Caitwickerzand;  
Dit is een oud recreatiegebied wat SBB wil saneren. Hiervoor in de plaats is een   
hondenlosloopgebied aan de zuidkant van A1 aangelegd. Eea heeft te maken met 
het ecoduct wat hier aangelegd wordt.  
Ellen vraagt aandacht voor de problemen die mogelijk voortkomen door de homo 
ontmoetingsplaats af te sluiten. 
Piet uit zijn zorgen over de bestaande fietsroutes of deze blijven bestaan. Laurens 
Jansen geeft aan dat dit tijdens deze afsluiting niet aan de orde is.  
Ger uit zijn zorgen over de verwijdering van de asfaltwegen.  

 Brandpreventie en ontruiming; 
Bevoegd gezag is de gemeente en driehoek. Constantijn Kok geeft een toelichting.  
Hij is preventiemedewerker van de veiligheidsregio noord en oost Gelderland. 
Er is een nauwe samenwerking met Gelderland Midden. Er zijn duidelijke 
afspraken over compartimentering. Deze is nog niet gereed. Er worden zg 
brandsingels gevormd die een natuurlijke barrière moeten vormen.  
Piet vraagt aandacht voor de dennenstapels. Constantijn Kok dringt er bij SBB op 
aan dat deze worden weggehaald op korte termijn. 



Corrie vraagt aandacht voor de korte termijn oplossing. Firewise geeft hierbij de 
noodzakelijke handrekening voor je eigen objecten.  
Astrid van Schaik van veiligheidsregio Gelderland midden. Er is 
multicoördinatieplan natuurbrand. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige 
recreatiegebieden en hun onderlinge samenhang in relatie tot natuurrampen.  
Er wordt een aantal preventieflyers online gezet. 
Dirk Klein vraagt aandacht voor een Grip1 oefening in Kootwijk.  
Ger vraagt wanneer de brandweer een oefening komt doen op korte termijn. Er 
zijn duidelijke zorgen. De preventiemaatregelen zijn goed maar vorderen 
langzaam mede door de Corona crisis. 
Toelichting van Astrid van Schaik dat er veel gedaan is inmiddels. Dit blijkt mede 
uit het feit dat branden in de regio eigenlijk altijd in de kiem gesmoord kunnen 
worden. 
Dirk Klein doet de suggestie om een tabletop gezamenlijk te oefenen op korte 
termijn. Dit wordt door de gemeente opgepakt.  
Karel vraagt aandacht voor de watervoorzieningen. Zijn er voldoende 
watervoorzieningen. Dit wordt bevestigd door Constantijn Kok.  

Lopende zaken worden besproken met Dirk Klein 
 Overlast motoren en geluid; 

Er kan in overleg met KV een snelheidsmeter opgehangen worden waar de 
gevraagde gegevens mee gegenereerd kunnen worden.  
Bart geeft een toelichting. Tevens is de dop werkgroep verkeer ingeschakeld.  
Sander de Graaf pakt dit vanuit de gemeente verder op. 
Mary vraagt aandacht voor hoge snelheden en geluidsoverlast op de Heetweg van 
met name motoren.  
Hans vraagt eveneens aandacht voor de geluidsoverlast op de Asselseweg.  
Nicolette heeft tevens geluidsoverlast van cabrio’s en motoren. 
Dirk Klein stuurt een bericht naar het verkeershandhavingsteam met het verzoek 
om te handhaven in en rond Kootwijk.  

 Wildspiegels worden niet meer geplaatst. 
 Kerkhofweg wordt niet hersteld voorlopig.  
 Verharding Duinweg staat op 2021. 
 Van de paddenoversteekplaats is de status niet duidelijk binnen de gemeente. Er 

wordt vanuit KV een mail gestuurd naar de gemeente. Afspraak is dat het 
onderhoud aan de oversteekplaats door de gemeente wordt uitgevoerd.  

 Alice en Martijn vragen om de bermverharding. De gemeente ziet dit als 
afgehandeld. 

 Mary vraagt naar de status van het fietspad langs de Noorderheideweg. Dirk 
Klein geeft aan dat het waarschijnlijk medio najaar 2020 gebeurd.  

 Marjo vraagt aandacht voor de mooie plek waar we wonen in deze moeilijke tijd 
en tevens om algemeen begrip voor de genoemde overlast. Andere mensen 
zoeken nu eenmaal ook naar mooie plekken.  

 Wijkagent Wilma Borren geeft aan dat handhaving in het weekend praktisch 
slecht te realiseren valt om diverse redenen. 

 Rutger Pruis meldt dat er veel klachten zijn over het parkeren langs de Heetweg 
en de Noorderheideweg.  
Annette geeft aan dat het probleem verschuift door het op een andere plaats te 
verbieden. 



Piet geeft aan dat er door de werkgroep verkeer een plan is ingediend wat nog 
nader besproken moet worden.   

 Karel geeft aan dat het terras op de Brink een aanvulling is.  
Rondvraag; 

 Alice en Martijn geven aan dat het parkeren rond de ingang van de Houtvester 
van het Hoffweg beter kan. 

 Bart bedankt Rene voor het tijdelijke voorzitterschap.  
 Sluiting vergadering om 21.50 uur 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


