Verslag wijkplatform 30 maart 2022
Intro
Bewoners van Kootwijk zijn van harte welkom bij het wijkplatform. Dat vindt drie keer per jaar
plaats: woensdag 30 maart, dinsdag 21 juni , donderdag 13 oktober 2022. De locatie is beneden bij 't
Hilletje om 20.00 uur. Hét moment om als dorp om tafel te zitten met gemeente, politie en
Staatsbosbeheer. Zo kunnen alle bewoners zaken aan de orde stellen en hebben vertegenwoordigers
van onze publieke organisaties één platform waar alle vragen samen komen. Bewoners kunnen van
tevoren vragen aanleveren via wijkplatformkootwijk@gmail.com.
Woensdag 30 maart zitten aan tafel:
 Nieuwe gebiedsregisseur Michel ten Vaarwerk
 Wijkagent Wilma Borren
 Nieuwe wijkboa Jacqueline Huizing
 Boswachter Staatsbosbeheer Laurens Jansen (helaas afwezig)
 Voorzitter Kootwijk Vooruit Roel van Ee
Gesprekleider is Nicolette Bakhuisen
Welkom
Gespreksleider Nicolette Bakhuisen heet iedereen welkom en stelt de gasten aan ons voor.
- Helaas is Laurens Jansen van SBB niet aanwezig vanwege ziekte.
- Het wijkplatform heeft een nieuwe vorm gekregen zodat het duidelijk los staat van Kootwijk
Vooruit. Belangrijk verschil is dat de voorzitter van Kootwijk Vooruit niet meer de voorzitter
is van het wijkplatform maar ook als gast aan tafel zit. Wel verzorgt Kootwijk Vooruit nog
steeds de organisatie zoals de nadrukkelijke wens was van de leden.
Introductie nieuwe gebiedsregiseur
Michel ten Vaarwerk stelt zichzelf en zijn rol als gebiedsregiseur voor.
- Hij is de vervanger van Dirk Klein die voorheen het wijkplatform namens de gemeente deed.
De gebiedsregiseur heeft een veel bredere rol binnen de kernen. Michel heeft de kernen
Voorthuizen, Stroe en Kootwijk.
- Participatie staat hoog op agenda. Verbinding tussen de kernen en de gemeente maar ook
verbinding binnen de gemeente zelf: meer interactie en participatie. Michel is bij bijna alle
projecten betrokken en is ook adviseur op gebied van participatie binnen de gemeente.
- Hij komt uit Achterhoek en woont net als wij in een heel klein dorp zonder voorzieningen.
- We kunnen hem voor alles benaderen wat de gemeente en ons dorp aangaat. Echter
meldingen als losse stoeptegels of kapotte straatverlichting liever gelijk bij de gemeente
indienen via een MOR-melding.
Introductie nieuwe wijkboa
Jacqueline Huizing stelt zichzelf voor.
- Zij is onze nieuwe wijkboa. Ze werkt in de kernen Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek.
- Een wijkboa is er voor de leefbaarheid, de wijkagent voor de veiligheid maar de lijntjes
tussen boa en wijkagent zijn kort.
Ze vraagt ons om alle meldingen te doen via het MOR-systeem van de gemeente.
https://www.mijn-melding.nl/barneveld/melding.php
Vanuit daar wordt gekeken waar de melding thuis hoort en wie hem moet oppakken.
Telefonisch kan ook, dan komt het ook in het MOR.
- Tijdens kantooruren wordt een MOR melding direct opgepakt. Meldingen met enige spoed in
het weekend en buiten kantooruren kunnen we melden via de politiemeldkamer 0900-8844.
Dan pakt de dienstdoende boa of wijkagent het op.

Vragen uit de zaal:
- Waar melden we crossmotoren op het zand? Antwoord: op de calamiteitenlijn van SBB
06-11882512. Zij hebben de juiste middelen (onder anderen motoren) om in natuurgebieden
te handhaven. Hier kunnen ook melding van afval, dode of gewonde dieren en andere
meldingen gedaan worden.
- Voor een dood of gewond dier langs de openbare weg bellen we de politie: 0900-8844
- Kunnen we deze informatie delen met alle bewoners zodat iedereen weet waar meldingen
gedaan moeten worden? Antwoord: ja, we zetten het in het verslag dat naar iedereen wordt
gemaild. En we zullen het op de website van Kootwijk Vooruit zetten.
- Kan het bestuur van Kootwijk Vooruit periodiek een overzicht krijgen van de meldingen uit
ons dorp? Antwoord: Michel ten Vaarwerk had dat intern al gevraagd maar is technisch nog
niet mogelijk. Wordt aan gewerkt. In de tussentijd kunnen wijkboa en wijkagent wel eigen
meldingen terugkoppelen van tijd tot tijd.
ACTIE: namen, telefoonnummers en links op de website van Kootwijk Vooruit zetten zodat iedereen
weet waar een melding gedaan kan worden.
Overlast schooljeugd
Een terugkerend onderwerp is dat veel inwoners overlast ervaren van de schooljeugd die door ons
dorp rijdt.
- Veiligheid is belangrijkste zorg:
o Met drie of vier naast elkaar rijden op de Heetweg
o Vuurwerk gooien (ook naar mensen)
o Gevaarlijk en hard over de stoep rijden en dan de weg op schieten
o 45km autootjes zijn nieuw. Ze reden laatst om het hardst achteruit in een
wedstrijdje. Ook staan ze op elkaar te wachten en staan dan stil midden op de weg
en zelfs in een onoverzichtelijke bocht
o Er heeft laatst een mishandeling plaatsgevonden van een wielrenner vanuit zo’n
45km autootje
- Verder wordt door sommigen de harde muziek als vervelend ervaren.
- Er is in het verleden al gesproken met de conciërge die dit zeker serieus neemt. Structurele
oplossingen lijken lastig.
- Onze wijkagent Wilma Borren vertelt: in jan-febr heeft politie de Heetweg meegenomen op
de route. Er zijn jongeren aangesproken en ook beboet. Dit heeft echter slechts een tijdelijk
effect.
- Politie vraagt onze hulp om de nummerborden van de 45km autootjes te noteren. Die
nummerborden zijn erg klein en lastig op afstand te lezen. Als de politie die nummers heeft
kunnen ze de bestuurders/eigenaren/ouders traceren.
- Wilma vertelt dat deze meldingen niet alleen uit Kootwijk komen maar ook uit de andere
dorpen op de route zoals Harskamp, Lunteren, Stroe, Kootwijkerbroek.
- Paul Milo vraagt of we gezamenlijk acties kunnen nemen. Er wordt afgesproken om een
bijeenkomst te organiseren met de mensen uit het dorp die de overlast ervaren. We nodigen
dan in elk geval de conciërge van de school uit die openstaat voor gesprekken met ons. Paul
Milo en Eveliene de Jager gaan dit samen oppakken.
- Er wordt nog voorgesteld om de jeugd een alternatieve route te laten fietsen. Dat nemen we
mee in de mogelijke oplossingen in de gesprekken.
- Michel vertelt dat zijn collega dit onderwerp in het wijkplatform van Kootwijkerbroek
bespreekbaar heeft gemaakt. Hij stelt ook voor dat een brief aan de ouders over
verkeersveiligheid een idee zou kunnen zijn.
- De baldadigheid is vooral in de middag als de jeugd naar huis fietst. Dan is het lastig te
surveilleren omdat ze op wisselende tijden uit zijn. Wilma vraagt de roosters op bij de school.
ACTIE: Paul en Eveliene organiseren bijeenkomst met o.a. de conciërge van de school

Gebiedsgericht werken en het DOP
- Michel vertelt dat hij in zijn rol als gebiedsregiseur gaat inzetten op een gebiedsagenda per
dorp. Kootwijk ziet hij als eerste opgepakt worden omdat we klein zijn. DOP is goed
uitgangspunt. Het is niet alleen aan het dorp vind hij. Hij gaat binnen de gemeente zorgen
dat plannen ook gerealiseerd kunnen worden met hulp van de gemeente. Ook financieel.
Daarom gaan we samen om tafel om concrete plannen en actieplannen te maken zodat we
resultaat boeken. Aanspreekpunt voor Michel is in eerste instantie het bestuur van Kootwijk
Vooruit en de werkgroepen. Het bestuur zal het naar de leden brengen en daar zorgen dat
we plannen maken die breed gedragen worden.
- Voorzitter van Kootwijk Vooruit, Roel van Ee, licht toe dat in Kootwijk het DOP wordt
opgepakt door werkgroepen. Deze zijn op verschillende onderwerpen goed van start gegaan,
er liggen al plannen en we moeten deze nu omzetten naar uitvoering. In de volgende
ledenvergaderingen zal het DOP weer veel aan de orde komen.
Iemand vraagt of de gebiedsregiseur ons ook kan helpen met SBB. We hebben het gevoel dat we in
ons dorp vooral geleefd worden door SBB en Provincie, niet alleen de gemeente. Gemeente gaat niet
over SBB maar Michel kan wel helpen in het spel en de communicatie.
Onderhoud wegen en paden
Er zijn meerdere vragen binnengekomen over onderhoud van wegen. Michel vertelt:
- Duinweg, Drift en Boveneindseweg worden binnenkort geschaafd.
- Er lijkt geen vast onderhoudsplan. Daarom is Michel binnen gemeente bezig om een planning
te krijgen voor het onderhoud. Deze zal hij dan delen met het wijkplatform.
- Ook SBB wordt hierover geïnformeerd zodat werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen
worden.
- Fietspad Kootwijkerdijk is slecht. Wordt echter pas in najaar opgeknapt. Reden: de weg ligt in
een Natura 2000 gebied daarom moet er eerste een natuurwaarde onderzoek uitgevoerd
worden. Er wordt dan een werkprotocol voor de aannemer opgesteld (over de bermen
bijvoorbeeld). In het najaar wordt de uitvoering bij een aannemer uitbesteed.
- Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg krijgen nieuw asfalt en bermen worden
aangepakt. Er zal hierdoor geen tijdelijke wegafsluiting komen.
- Reactie uit het dorp: Werkgroep Verkeer zit vaker om tafel met gemeente maar daar wordt
niet gemeld dat er werkzaamheden komen. Dat werkt niet. Michel schuift graag een keer aan
om te zien hoe hij kan helpen. Hij is al uitgenodigd door de werkgroep.
- Voorstel van Michel is om eens of twee keer per jaar een schouw te houden in het dorp. Heel
concreet, een avond met elkaar door het dorp lopen om te zien hoe het erbij ligt. Bewoners
kunnen langs de route aanhaken en zaken direct inbrengen. Eind van de wandeling bij elkaar
komen en actiepuntenlijst opstellen. Eén avond waarin we alles kunnen oppakken.
Bewegwijzering
Er zijn borden geplaatst over parkeren maar niemand wist/weet ervan, ook binnen gemeente niet.
- Werkgroep Verkeer heeft enkele maanden gelden verteld in een ledenvergadering dat er
plannen waren voorgesteld om parkeren beter aan te geven met borden. Maar ook de
werkgroep weet niet dat ze geplaatst gingen worden.
- Michel heeft als aandachtpunt genoteerd dat dit beter gecommuniceerd moet worden.
OV-voorzieningen
Er is een bord op de Brink geplaatst voor de RR reistaxi. Wat is het?
- Michel vertelt: het is een service met elektrische auto’s of busjes waarmee je naar een
aansluitpunt op het OV gebracht kunt worden.
- Vanaf 16 maart zou dit ingaan maar hij heeft van een inwoner van Kootwijk vernomen dat je
niet kunt aanmelden op de website. Dit werkt dus nog niet. Hij gaat hier samen met de
inwoner achteraan.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
Er is een vraag binnengekomen per email. Er worden nu door verschillende inwoners mensen
opgevangen. Kunnen we als dorp iets structureels doen?
- Michel: er zijn meerdere opvangplekken in Barneveld, gemeente is hier actief in. Binnen de
gemeente al meerdere acties.
- Kootwijk is vrij klein daarom stelt Michel voor dat mensen aansluiten bij de acties van in de
gemeente.
- Een tip is een particulier initiatief in Barneveld waarbij spullen worden ingezameld en bussen
regelmatig naar Oost Europa rijden.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078795369134
- Er zijn ook landelijke hulpacties. U kunt u aanmelden als vrijwilliger via de website van
VluchtelingenWerk.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
- Kijk verder op de website van de gemeente voor meer tips:
https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/hulp-aan-oekraine
Rondvraag
- Er wordt gevraagd naar de aanpak van motoren. Het seizoen gaat weer beginnen. Niet alle
inwoners hebben hier last van. Vooral over de Heetweg, Brink en Nieuw Milligenseweg
wordt hard en luid gereden. Er wordt door enkele bewoners besloten om zelf een
bijeenkomst te organiseren met de mensen die overlast ervaren. Politie en boa zullen
worden uitgenodigd.
- Er wordt een vraag gesteld aan SBB. Wat is de strategie van SBB ten aanzien van (het grote
aantal) vossen, dassen en nu ook wolven? Omdat SBB niet aanwezig is wordt deze vraag per
email aan hen gesteld. Terugkoppeling via een nieuwsbrief van Kootwijk Vooruit en in een
volgend wijkplatform.
- Er wordt een vraag gesteld aan het bestuur van Kootwijk Vooruit. Er wordt een zienswijze
ingediend. De vraag is waarom deze niet vooraf aan het dorp is voorgelegd. Hoe is die
zienswijze tot stand gekomen? Bestuursleden Nicolette Bakhuisen en Rene Benneker geven
antwoord:
Het is een uittreksel en herhaling van het eerdere standpunt dat ook steeds in alle
nieuwsbrieven is gedeeld. In de zienswijze wordt nog extra ingezoomd op het belang van
monitoren en dat er ook andere oorzaken moeten worden aangepakt want stikstof en
verdroging zijn belangrijkste oorzaken van achteruitgang natuur. Niet perse de recreatiedruk
want die valt hier erg mee. Er wordt ook om een plan gevraagd wanneer uit monitoring blijkt
dat de zonering niet heeft gewerkt.
- Er wordt gevraagd wat KV gaat doen indien zonering gewoon doorgaat zonder dat onze
punten zijn opgenomen? Gaan we dan naar Raad van Staten? Antwoord is dat dit alleen via
een juridische procedure kan. De leden van Kootwijk Vooruit zullen in dat geval moeten
besluiten of dat de gewenste vervolgactie is die het bestuur moet ondernemen.
- Niet iedereen is het eens met de zienswijze van het bestuur. Hoe ziet het bestuur dat?
Antwoord is dat het vrijwel onmogelijk is om 100% van alle leden te vertegenwoordigen. Er
zijn zoveel uiteenlopende meningen. De werkgroep en het bestuur zoeken naar een zo groot
mogelijke gemene deler waarbij we heel blij zijn wanneer we 80% van de leden
vertegenwoordigen zoals bij dit onderwerp is gelukt. Helaas zijn er ook leden die afhaken
omdat zij zich niet vertegenwoordigd zien. Dat is natuurlijk ontzettend jammer.
- Iemand spreekt vertrouwen in bestuur uit en geeft waardering voor de wijze waarop de
werkgroep en het bestuur dit onderwerp hebben aangepakt. Dit geeft hem vertrouwen.
De gespreksleider dankt alle aanwezigen en de gasten aan tafel voor hun aanwezigheid. Er wordt een
verslag per email rondgestuurd en op de website van Kootwijk Vooruit geplaatst. Iedereen wordt
uitgenodigd voor een drankje. Het volgende wijkplatform is op dinsdag 21 juni om 20:00. Vragen en
onderwerpen kunnen worden ingediend per email wijkplatformkootwijk@gmail.com.

