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Radio Kootwijk, 11 november 2020 

 
Beste bewoners, 
 
Inmiddels is het herfst, vallen de bladeren en worden de corona maatregelen weer aangescherpt. Vele 
vergaderingen gaan niet meer door of worden digitaal gehouden. Als dorpsraad mogen we voorlopig 
ook niet meer in ons dorpshuis vergaderen, en dus helaas ook niet met u als bewoner. 
Ook de agenda is helaas erg leeg. We hopen op goede gezondheid voor iedereen en wat licht in deze 
steeds donker wordende dagen. Mocht u behoefte hebben aan contact op hulp, laat het ons weten dan 
kunnen we als dorpsraad verkennen hoe we dat kunnen invullen vanuit het dorp. 
 
Agenda 
Geplande data onder voorbehoud, afhankelijk van de corona maatregelen. We laten weten als het 
daadwerkelijk doorgaat! 

• 14 december ca 14:00: opzetten kerstboom op de driehoek. 
• 31 december 17:00-20:00: oudejaarsborrel in/bij het dorpshuis 
• 1 januari 2021 0:00: Vuurtje op de driehoek (brievenbus) voor warmte en een nieuwjaarsgroet. 

We hopen de grote vuurschaal daarvoor te kunnen en mogen benutten. Als DR zullen we dat 
verkennen. 

 
Terugblik ALV en verslag 
Bij ons weten was dit de eerste ALV van de dorpsraad in de zenderzaal van gebouw A. Een unieke 
gelegenheid, met helaas een minder wenselijke reden. De ALV is ondanks de corona maatregelen goed 
verlopen. In de bijlage treft u de globale notulen; nu alvast omdat er ook veel interessant nieuws in 
staat vanuit Staatsbosbeheer en de Gemeente. Mocht u relevante aanvullingen hebben op de notulen 
dan kunt u dat via de mail aangeven. De notulen worden de komende ALV besproken. Hieronder een 
sfeerimpressie. 
 

Compilatie ALV 1: links: inrichten zenderzaal, midden: ontvangst en ‘stemlokaal’, rechts: tellen van stemmen. 
 

Compilatie ALV 2: de vergadering in de zenderzaal van gebouw A. 
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Bestemmingsplan & consequenties voor RK 
Zoals u in de notulen van de ALV kunt lezen is Staatsbosbeheer voornemens om een nieuwe ontheffing 
aan te vragen, weliswaar niet voor alle onderdelen van het bestemmingsplan, maar wel een deel. Dit 
zou in oktober gebeuren maar naar verwachting wordt dat nu is nu november geworden. 
Staatsbosbeheer houdt ons op de hoogte van de voortgang. Zodra de aanvraag is ingediend kan 
nagedacht worden over de schuurtjes achter Turfbergweg 4-50. Echter, e.e.a. kan pas uitgevoerd 
worden als de vergunning rond is. Ook gebouw D kan dan worden opgeknapt. Het hotel zit niet in de 
nieuwe aanvraag; dat zal nog jaren een minder fraai aanzicht zijn in ons dorp. Zoals we al eerder 
schreven: deze rechtszaak kent alleen maar verliezers....  
 
Recreatiezonering 
De natuur op de Veluwe zucht en kreunt onder de versnippering, verdroging, vermesting, verzuring en 
ook verstoring. De toenemende recreatie, wat wij in ons dorp ook bemerken, resulteert onder andere 
in afname van het broedsucces van verstoringsgevoelige vogels. Vandaar dat de provincie met de 
terreinbeheerders nadenkt over een recreatieplan, waarin sommige gebieden luw worden gemaakt 
(paden eruit, parkeerplaatsen weg, bordjes rustgebied etc), en andere gebieden juist gepromoot om de 
recreatie daar te concentreren (zie legenda van de figuur hieronder). Dit start op de Noord-Veluwe, 
maar het idee is dat ook komend jaar in onze omgeving te gaan uitrollen. Dit project gaat helaas niet 
ook over het vervoersbeleid op de Veluwe, dus het meenemen van gemotoriseerd verkeer in het plan is 
niet opgenomen. Desondanks zien wij meerwaarde om dat wel te doen. We hebben contact met de 
provincie en Staatsbosbeheer om te verkennen waar we de win-win kunnen vinden. Uiteraard ook over 
de uitwerking van de zonering voor onze directe leefomgeving. 
 
Hierbij alvast de link en een deel van de concept kaart. De provincie geeft aan dat komend jaar de 
dorpsraad betrokken zal worden bij het concreter maken voor onze omgeving. Hierover zullen we u 
informeren en eventueel betrekken indien er keuzes gemaakt moeten worden. 
 
Meer informatie over de recreatiezonering is ook te vinden in het emagazine via deze 
link: https://magazine.gelderland.nl/zonering-veluwe 
De kaart is in te zien via: 
https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e4feada4a1
404c9392444ef0a12f7e8b 

Figuur recreatiezonering: Uitsnede van de concept kaart rondom ons dorp. Het lijkt nogal te verschillen in ons 
dorp. Ook daar willen we als DR meer duidelijkheid over: waarom verschillen? consequenties? etc. 
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Dorps- en Wijkraden & burgerparticipatie 
De gemeente heeft de dorps- en wijkraden laten weten dat de subsidieregels worden herzien. Wat de 
consequenties zijn voor onze subsidie is nog onduidelijk. Komend jaar worden de nieuwe regels 
gepresenteerd. De dorps- en wijkraden zitten erbovenop en houden de gemeente scherp. 
 
Vitaliteitsagenda 
Als dorpsraad hebben we u op de ALV al laten weten dat we het belangrijk vinden te weten wat het 
dorp wil en de toekomst ziet. We hebben de gemeente gevraagd of ze ons kan ondersteunen met het 
uitzetten van bijvoorbeeld een enquête om dat te kunnen evalueren. Zodoende kan inzichtelijk worden 
of de bewonersvisie nog voldoende actueel is, en ook voor de invulling van de vitaliteitsagenda, wat de 
wensen zijn van ons dorp.  
 
Regionale Energiestrategie (RES) 
Als dorpsraad voorzien we dat ons dorp de wens heeft om duurzaam en groen te zijn. Echter, de 
mogelijkheden voor zonnepanelen of windturbines zijn in ons dorp beperkt, zo niet onmogelijk. 
Vandaar dat we de gemeente hebben gevraagd of er mogelijkheden zijn om als collectief elders groene 
stroom uit te zetten, bijvoorbeeld op daken in Apeldoorn zelf. We houden u op de hoogte van de 
eventuele mogelijkheden en peilen vervolgens het animo binnen het dorp. 
 
Veiligheid 
Deze maand zal Staatsbosbeheer enkele werkzaamheden uitvoeren achter de Turfbergweg 4-50 om bij 
extreme neerslag het risico op wateroverlast in tuinen en huizen tegen te gaan. 
 
Parkeren 
Geen nieuws.  Parkeerkaarten kunnen na afstemming met Laura van der Klink bij haar verkregen 
worden (Radioweg 13; dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com). 
 
Convenant 
Op de ALV is het herziene/geupdate convenant getekend. In de bijlage treft u een scan hiervan. 
 
Schuurtjes 
Zie bestemmingsplan. Mogelijk dat dat binnenkort kan worden opgepakt. 
 
Staatsbosbeheer & communicatie 
Staatsbosbeheer Radio Kootwijk, bij monde van Karin de Groot, geeft aan dat er geregeld mails komen 
van bewoners met vragen. Sinds maart, corona, wordt er geen nieuwsbrief meer uitgegeven door 
Staatsbosbeheer omdat er nauwelijks relevante evenementen meer worden georganiseerd die meer 
dan een paar auto’s betreffen. Een uitzondering betrof een evenement overdag voor studenten waarbij 
een bus is ingezet. En de Theaterloods heeft eenmalig een bus ingezet bij evenement. Kortom, zodra 
corona het organiseren van grotere evenementen weer toelaat zal Staatsbosbeheer de communicatie 
van activiteiten via de mail hervatten. Mocht u een persoonlijk vraag hebben over een 
privéaangelegenheid dan kunt u Staatsbosbeheer uiteraard gewoon benaderen. Algemene zaken lopen 
via de dorpsraad en kunt u dus bij ons aangeven.  
 
Communicatie 
Communicatie met de dorpsraad verloopt via de mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.  
Zijn er vragen of opmerkingen, dan via die weg. App-groepjes zijn populair, maar reacties daar zijn op 
persoonlijke titel.  
 
Belangenvereniging Radio Kootwijk 
Dit jaar bestaat ‘we’ 40 jaar! En dat hadden we groots willen vieren. Achter de schermen was al overleg 
met Staatsbosbeheer over het gebruik van de Zenderzaal hiervoor. Helaas mag het allemaal niet 
doorgaan & vieren we het op een later moment. Veiligheid boven alles! 
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Natuur 
 
Wisenten 
Dit jaar wordt het project op de Veluwe geëvalueerd. Als dorpsraad hebben we het idee dat bij aanvang 
voor het dorp vooral speelde dat de communicatie niet optimaal verliep, dat we bang waren voor extra 
recreatiedrukte, mede vanuit de excursies, en ten slotte dat door het stroomraster er paden werden 
afgesloten en ook risico’s werden beleefd door de wisenten. De communicatie verloopt inmiddels 
prima en ook van een toename door wisenttourisme is nauwelijks sprake. De risico’s zijn ook niet 
veranderd. Kortom als dorpsraad zien wij niet direct een aanleiding om vanuit bewonersbelangen nog 
iets toe te voegen aan de evaluatie. Mocht u daar anders over denken dan kunt u dat aan ons laten 
weten, of direct aan ARK. Zie de notulen van de ALV voor een toelichting & contactgegevens. 
Info: https://wisentopdeveluwe.nl/ 
 
Zwijnen & beheer 
Wellicht dat u al heeft vastgesteld dat er minder zwijnen te zien zijn. Rond ons dorp zijn de afgelopen 
maanden ca 100 wilde zwijnen geschoten. Meer info: 
https://www.faunabeheereenheid.nl/gelderland & https://www.verenigingwildbeheerveluwe.nl/  
 
Stikstofmaatregelen 
Staatsbosbeheer is druk met het verwijderen van de vermeste toplaag op het Kootwijkerzand. De 
werkzaamheden gaan binnenkort ook meer aan onze kant van het stuifzand plaatsvinden. Daarnaast 
worden er op de Hoog Buurlose heide banen in de pijpestro gechopperd. Daarmee hopen ze de 
vermeste bovenlaag kwijt te raken zodat andere vegetatie en insecten weer kunnen opleven. 

 
Foto: Eekhoorn in 
winterse sferen. 
 
De Dorpsraad wenst u 
alvast fijne dagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afsluiting  
Wij hopen dat we u hierbij voldoende geïnformeerd hebben en kijken er naar uit u weer te mogen 
verwelkomen in ons dorpshuis of bij een andere gelegenheid! Mocht dat vanwege coronamaatregelen 
dit jaar niet meer mogen, dan wensen we u alvast fijne feestdagen! Hopelijk snel weer meer licht in de 
duisternis. 
 
Hartelijke groet, 
 
Laura, Johan, Frank, Gert, Robert & Hugh 
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