Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit
9 december 2021

A.s. maandagavond 13 december:
digitale inloopavond over recreatiezonering Kootwijk
Van 20.00 tot 21.30 uur is de digitale “inloop” over de
maatregelen recreatiezonering in boswachterij Kootwijk. Nadat
de provincie eerder een algemene bijeenkomst hield over de
hele Veluwe, worden hier de plannen voor de omgeving van ons
dorp gepresenteerd.
Het oorspronkelijke idee om de inloopavond voor inwoners in de werkschuur van
Staatsbosbeheer te houden, kan door de Covid-maatregelen helaas niet doorgaan. Daarom is
iedereen online welkom in een digitale bijeenkomst.
Wat kunt u daar verwachten?
Er zijn drie digitale 'tafels' waar iedereen langs komt om informatie te krijgen én vragen te
stellen:
1. Staatsbosbeheer: boswachter Laurens Jansen laat de geplande maatregelen
recreatiezonering in boswachterij Kootwijk zien.
2. Provincie Gelderland: projectleider recreatiezonering Bram Zandstra kan alles vertellen over
het hoe en waarom van recreatiezonering en wat de vervolgstappen in het plan zijn.
3. Werkgroep recreatiezonering van Kootwijk Vooruit: in ieder geval vertegenwoordigd door
Nicolette Bakhuisen en Paul Milo, zij vertellen over de acties die zijn ondernomen en gaan in
gesprek over hoe ons dorp betrokken kan blijven bij de plannen.
T/m uiterlijk zondag 12 december kunt u zich aanmelden via info@kootwijkvooruit.nl.
Informatie vooraf is te vinden op Recreatiezonering op de Veluwe - Sprekend
Gelderland en natuurlijk in de vorige nieuwsbrief (3 december) over het standpunt van Kootwijk
Vooruit.

Laatste nieuws recreatiezonering
Toen de vorige nieuwsbrief uitkwam wachtten wij nog op een
reactie van Staatsbosbeheer. In punt 2 gaven we aan dat
Kootwijk Vooruit zich hard heeft gemaakt voor het behoud van
rondjes rond ons dorp, zodat we niet alleen grote doorgaande
routes overhouden. Goed nieuws is dat de plannen voor de
Stroese hei gewijzigd worden, en dat er een pad open blijft dat
eerder in het broedseizoen dicht zou gaan!

Voor uw agenda
Zaterdag 18 december Kootwijkse kersthapjes wandeling
Zaterdag 8 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie (o.v.b. coronamaatregelen)
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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
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