
Notulen bijeenkomst Wijkplatform 
 
wanneer:  dinsdag 19 oktober 2020 
waar:   online zoom  
aanvang:  20.00 uur 
aantal aanwezigen: circa 25 
notulen:  Bob van Asselt 
 
Opening; 
Welkom door Bart als voorzitter.  
Bijzonder welkom voor Dirk, Laurens en Sanne. Wilma is door omstandigheden op het 
laatste moment verhinderd.  
 
Mededelingen; 
Bezorging donderdag editie BK. Sommige mensen krijgen hem wel en sommige niet. 
Suggestie van Walter om ergens stapeltje neer te leggen bv op de Brink. Dirk regelt een 
kistje en tevens budget. Op korte termijn zal Dirk met Bart contacten hierover om tot 
plaatsing over te gaan. 
Suggestie voor energiebijeenkomst. Piet is in the lead hierover. 
Notulen vorig overleg worden zonder opmerkingen vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen; 
Er zijn waarschijnlijk geen mogelijkheden voor festiviteiten rond de jaarwisseling vanwege 
corona. 
Berkenhorst krijgt naar alle waarschijnlijkheid weer een vuurwerkvrije zone toegekend. 
Presentatie SBB komende half jaar door Laurens; 

 Komend halfjaar meeste beheeractiviteiten. 
o Herstel stuifzand komende periode 2e fase. Circa 36 ha tegen ISK. Zand blijft 

op locatie 
o Prunus bestrijding op Kootwijkerzand.  
o Heidebeheer rond Hoog Buurlo met bedrijf  met medewerkers met afstand 

tot arbeidsmarkt. 
o Sanering wegen rond P Caitwickerzand komende tijd uitvoeren om 

natuurwaarden te optimaliseren. De route voor minder validen wordt 
waarschijnlijk verplaatst naar Harskamp.  

 Recreatiezonering;  
o Gebruikers zijn deel van het probleem.  
o Hoe betrekken we bewoners beter bij dit project.  
o Pilot hierover op NW Veluwe.  
o Laurens zegt toe hierbij de projectgroep als vertegenwoordiger van de 

belangen van Kootwijk te blijven betrekken.  

 SBB gaat 4x per jaar een kwartaalbericht uitgeven ter ondersteuning van de 
berichtgeving. 

 Bart haalt aan dat de werkgroep natuur hier ook een belangrijke rol in speelt. Deze 
werkgroep komt op korte termijn met een communicatie voorstel, vanuit het 
perspectief van het dorp. 



 Piet vraagt om de stand van zaken mbt het afvoeren de afgezaagde dennen. Door 
uitblijvende vorst is dit nog niet gebeurd. Laurens zegt toe dit op te pakken met zijn 
beheer collega’s. Sanne geeft aan dat door corona hier vertraging op zit.  

 John vraagt naar de detailkaart recreatiezonering van het Kootwijkerzand. John 
stuurt Laurens hierover een reminder.  

Bart geeft het woord aan Sanne als contactpersoon van de brandweer. Sanne zou een 
digitale tabletop organiseren met de brandweer. De onderwerpen die hier aan de orde 
kunnen komen; 

 Coördinator bevolkingszorg 

 Verkeersregeling 

 Bestrijding brand in het veld 

 Toelichting multi coördinatieplan 
Er wordt afgesproken dat Simone de onderwerpen die in de zoom chat geopperd worden 
meeneemt ter organisatie. KV komt met datum opties hiervoor. 
John geeft aan dat Radio Kootwijk al een veiligheidsplan heeft. Laurens geeft aan dat dit zo 
is. Op basis daarvan neemt Sanne de organisatie van deze bijeenkomst op zich.  
Rondvraag; 
Mary; 

 Vraagt naar een update van het fietspad langs de Noorderheideweg. Dirk geeft aan 
dit niet te weten en er morgen op terug te komen. 

 Wat is de status van de paddentunnels op de Heetweg. Dirk komt ook hier eveneens 
op terug. Er is wel budget hiervoor aanwezig 

 Snelheidscontroles langs de Heetweg. Piet geeft aan dat nog geen terugkoppeling 
heeft plaatsgevonden hiervan aan de werkgroep door de gemeente. Piet stuurt 
hiervan de laatste mail door naar Dirk/Monique. De tellingen die hebben 
plaatsgevonden zijn nog niet toereikend. In het najaar worden nieuwe tellingen 
uitgevoerd.  

Elaine; 

 Is het mogelijk om glasvezel te krijgen in de kern van Kootwijk. René geeft aan dat 
mensen die op de gewone kabel aangesloten zijn hiervan geen gebruik van kunnen 
maken.  

 Zijn er nog stappen te maken hierin? Paul geeft aan het bij hem gelukt is. Bestuur KV 
pakt dit op. 

Ger; 

 Wordt er nog onderhoud gedaan aan de Duinweg in aanloop naar de verbetering van 
de toplaag? 

Bart sluit de vergadering om 20.45 en bedankt een ieder voor de aanwezigheid. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


