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Oproep wijkplatform 21 juni
Inwoners van Kootwijk zijn weer van harte welkom bij het wijkplatform dat plaats vindt op
dinsdag 21 juni, 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 inwoners zaken aan de orde stellen
en hebben vertegenwoordigers van onze publieke organisaties één platform waar alle vragen
samen komen.
Inwoners van Kootwijk vragen we om onderwerpen voor de agenda uiterlijk 18 juni aan te
leveren via wijkplatformkootwijk@gmail.com.

Verslag bestuursvergadering
Er is een verzoek tot ondersteuning binnengekomen
van een initiatief door enkele dorpsgenoten om een
kunstroute te organiseren in Kootwijk. Zij vragen
aan Kootwijk Vooruit of wij hen willen ondersteunen
door de aanvraag van vergunning en subsidie
alsmede de afhandeling van de gelden via de
vereniging te laten lopen. We vinden dit initiatief een
verrijking voor het dorp en besluiten om te
ondersteunen.
We bespreken de bijeenkomst die op 18 mei gaat
plaatsvinden met de werkgroepen van het DOP en
een aantal ambtenaren van de gemeente. Ook onze gebiedsregiseur Michel ter Vaarwerk zal
hierbij aanwezig zijn. Het voornaamste onderwerp zal een mogelijke herinrichting van de Brink
zijn.
We bespreken de kerstmarkt en we besluiten om ook dit jaar weer rond kerst een
kersthapjeswandeling te organiseren omdat dat vorig jaar een groot succes was. Na de zomer
zullen we hier een oproep voor doen in het dorp.
We bespreken een aantal ingekomen stukken.
- Een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst van de Gemeente over Duurzaamheid. We
hebben de werkgroep duurzaamheid gevraagd om daaraan deel te nemen.
- Een uitnodiging voor het afscheid van wethouder Didi Dorrestein-Taal. Iemand van het bestuur
gaat er naartoe.
- Een uitnodiging voor een themagerichte bijeenkomst gebiedsagenda voor voorzitters van lokale
belangen. Roel gaat er naartoe.
- Een aanmelding van iemand die interesse heeft om bij het bestuur te komen. We nodigen deze
persoon van harte uit voor een kennismaking en uitleg wat er bij een bestuurstaak komt kijken.
We bespreken de voorbereiding van het wijkplatform op 21 juni. Organisator Nicolette heeft alle
partijen weer uitgenodigd, inclusief SBB en de brandweer. We hebben nog niet van iedereen een
bevestiging.
We bespreken de voortgang van het Dorpsontwikkelplan (DOP). We zetten hier stappen in. In
een volgende nieuwsbrief zullen we hierop uitgebreider ingaan.

Bezoek burgemeester Luteijn
Vier bestuursleden hebben burgemeester Luteijn ontvangen
bij De Brinkhof. We hebben een prettig gesprek gehad waarbij
de burgemeester erg geïnteresseerd was in zaken die ons
dorp bezighoudt.
We hebben met hem gesproken over de mogelijke
herinrichting van de Brink, biodiversiteit binnen de kern,
aanrijdtijden van ambulance, huisartsenposten, zwijnen in het
nul-gebied door open hekken en het gebrek aan betaalbare
woningen in Kootwijk.
Ook kondigde de burgemeester aan dat elk dorp een gebiedswethouder krijgt toegewezen. Het
is nog niet bekend wie dat voor Kootwijk gaat worden. De burgemeester kwam ons betrokken
over en toonde oprecht interesse om Kootwijk dit jaar nog eens te bezoeken, wellicht op een
evenement.

Recreatiezonering
Op 20 mei 2022 ontvingen we een reactie van de provincie Gelderland op de door ons
ingediende zienswijze. De gehele reactie op alle ingediende zienswijzen is hier te lezen. Onze
zienswijze is nummer 109.
In het kort komt het er op neer dat er aan de plannen niets gewijzigd wordt maar dat we wel
betrokken zullen worden in de toekomst. Dat plannen niet meer wijzigen is teleurstellend maar
lag ook in de lijn der verwachting. We hebben daarom in onze zienswijze vooral ingezet op onze
betrokkenheid in de toekomst en een goede monitoring van de resultaten. Er is geen concrete
toezegging gedaan maar de deur is ook niet dicht.
We hebben besloten dat we vanuit het bestuur de contacten met SBB en de provincie hierover
gaan doorzetten en we zullen ook meewerken aan een onderzoek naar verstoring door
defensie.
We hebben ook besloten om geen juridische stappen te ondernemen via de Raad van State
tegen de provincie. We betwijfelen ten zeerste of aan het eindresultaat nog iets zal veranderen
en we zien daarom de enorme inzet van geld en tijd om een procedure te volgen niet opwegen.

Kunst in Kootwijk op 20 augustus 2022
Een groep enthousiaste kunstzinnige dorpsbewoners is het
initiatief gestart om een kunstroute in Kootwijk te organiseren
onder de naam: Kunst in Kootwijk.
Hanny van Ee van Galerie de Brummelhof is de
initiatiefneemster. Zij deed voorheen mee aan het
kunstcollectief in Barneveld. Sinds dat niet meer
georganiseerd wordt leek het haar en enkele anderen leuk om
het in Kootwijk zelf te doen. Na een paar telefoontjes in het
dorp bleken er toch heel wat mensen met (klein)kunst bezig te
zijn.
De voorbereiding is in volle gang en op 5 juli wordt duidelijk of het ook financieel rond komt met
de gemeente Barneveld. In een volgende nieuwsbrief volgt meer uitgebreide informatie over de
dag, de deelnemers en het programma.
Oproep: ben jij met (klein)kunst bezig en ben jij nog niet benaderd door de organisatie? Laat
dan van je horen! Contactpersoon is Hanny van Ee, bereikbaar op 06-36010055.

Verslag 14 mei oprichtingsdag!
Wat hebben we een leuke middag en vooravond beleefd met
elkaar!
We begonnen met de bladblaasvoetbalcompetitie. Het was
hilarisch en het bleek nog niet zo eenvoudig om een doelpunt
te scoren. Slechts 1 team is het gelukt om het doel te bereiken
en daarmee is de onbetwiste winnaar team ‘De
Woudenbergjes’. Van harte gefeliciteerd! Zij nemen de
wisseltrofee mee naar huis.
Daarna werden we verrast met een ontvangst door theaterdocente Angelique die sinds kort op de
Paalhoeve woont. Zij heeft ons meegenomen in een super leuke opdracht om in vier groepjes
elke een jaartal uit te beelden uit het 75 jarig bestaan van Kootwijk Vooruit, en een van 25 jaar in
de toekomst. De foto’s spreken voor zich. Kun jij raden welke jaartallen worden uitgebeeld?
Afsluitend genoten we van de meegenomen hapjes en drankjes en schoven we aan bij De
Brinkhof voor een geheel gratis buffet, ons aangeboden door Thom. Gezelligheid te over en het
werd voor sommigen nog een late avond.

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
21 juni
6 juli
3 augustus

Activiteit
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Inloop bij het bestuur

20 augustus

Kunst in Kootwijk

7 september
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
december
december
december

Inloop bij het bestuur
Burendag
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kersthapjeswandeling
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt

Tijd / locatie
20:00 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur De Kamp
10:00 - 18:00 start op de
Brink
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
20:00 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

*wijzigingen voorbehouden
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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
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

