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Burendag 24 september
Ook dit jaar mogen we burendag weer vieren bij Jan Wout
en Stien in de schuur van het Zwarte Paard op de Nieuw
Milligenseweg 1.
Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten of juist
kennis te maken met een hapje en een drankje erbij.
Iedereen is welkom vanaf 16:00 uur en rond 18:00 uur
ruimen we samen de boel weer op.
Hoe werkt het:
Maak of koop iets lekkers voor bij de borrel en neem je
eigen drankje mee. Delen mag natuurlijk ook! Neem ook je
eigen bordje, bestek en glas mee. Voor het idee… zo zag
het er voorgaande jaren uit (zie foto).
Maar het belangrijkste is natuurlijk de ontmoeting, dus kom allemaal naar de gezellige schuur!
Verder van de feestcommissie
De komende maanden staat nog een aantal leuke activiteiten op de agenda. Save the date
alvast in je agenda, later geven we meer informatie over tijden en locaties.
15 oktober
Kaboutertocht voor de jongste inwoners van het dorp
3 december Sinterklaas
10 december Kerstbomenverkoop
De kersthapjeswandeling van vorig jaar was een groot succes. We verplaatsen die naar februari,
als alles donker en saai is, en noemen het dan de Winterhapjeswandeling. De datum moeten we
nog prikken dus later hierover meer.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Helaas heeft ook bestuurslid Carel
Maasland besloten om zijn
bestuurstaken neer te leggen. Zijn
portefeuille Wonen en Omgevingsvisie
2040 wordt overgenomen door
bestuurslid Nicolette Bakhuisen.
Met het vertrek van Carel en eerder dit
jaar al Bob, hebben we weer dingend
behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Wil jij eens horen wat het
bestuurslidmaatschap eigenlijk
inhoudt? Meld je dan aan via
info@kootwijkvooruit.nl en dan nodigen
we je uit voor een vrijblijvende kennismaking.

Afscheid Dirk Klein 7 oktober
Jarenlang was Dirk Klein onze contactpersoon voor het
wijkplatform. Vele van ons hebben goede herinneringen aan
hem en daarom willen we iedereen de kans geven om Dirk
te bedanken en afscheid te nemen op 7 oktober
aanstaande.
De locatie zal mede afhankelijk zijn van het aantal mensen
dat erbij wil zijn. Dus wil jij erbij zijn, meldt je dan aan op
info@kootwijkvooruit.nl, dan informeren we je persoonlijk
over de plannen en de locatie.

Update werkzaamheden Asselseweg
In de laatste nieuwsbrief vertelde de werkgroep
Verkeer & Parkeren over het gesprek bij de
gemeente op 22 augustus jl. naar aanleiding van
de plannen van de gemeente om de Asselseweg
flink te verbreden. Inmiddels hebben we het
besluit van de gemeente per brief ontvangen.
Deze brief kun je hier lezen.
Hieronder vertellen we graag hoe wij tegen het
besluit aankijken.
De huidige breedte van de Asselseweg varieert tussen 4.00m en 4.70m. Het originele plan van
de gemeente was om hier aan beide kanten 60cm bermbeton aan toe te voegen. Het resultaat
daarvan zou een weg zijn met een totale wegbreedte inclusief bermbeton die varieert tussen
5.20m en 5.90m. Na een eerste gesprek met de gemeente kwam het voorstel waarin totale
wegbreedte aangepast was naar 5.00m inclusief aan beide zijden 60cm bermbeton op rechte
weggedeeltes en 5.50/5.90m in de bochten. Een stap in de goede richting maar voor ons nog
niet voldoende.
We zijn toen het gesprek aangegaan met de gemeente en de wethouder op 22 augustus. Daar
hebben we opnieuw onze wensen op tafel gelegd: 4.60m totale breedte, belijning om optisch
smaller te maken en als additionele wens i.v.m. de veiligheid om het bermbeton niet te
onderbreken bij huisnummers 25/26. Nu wordt de berm daar ook al onderbroken en dat leidt tot
gevaarlijke situaties. Met onderbreken van bermbeton denken wij dat het nog onveiliger wordt op
dat punt.
Het college is nu met een besluit gekomen: een totale wegbreedte van 4.80m inclusief 60cm
bermbeton aan beide zijden. Dat betekent dat het asfalt gedeelte van de weg 3.60m breed wordt.
Daarbij wordt belijning aangebracht op de randen van het asfalt om de weg optisch nog smaller
te laten lijken.
Wij hebben het gevoel dat het college met dit besluit naar ons heeft geluisterd en ook een stap
verder is gegaan dan door de eigen ambtenaren werd aangeraden. De totale wegbreedte
inclusief bermbeton wordt weliswaar iets breder maar het asfaltgedeelte wordt gemiddeld zo’n
70cm smaller (van 4.30m naar 3.60m) en door belijning optisch nog smaller gemaakt. Wij
denken dat dit een goed compromis is.
Het bermbeton wordt wel aan 1 zijde onderbroken bij huisnummer 25 en er worden verder geen
maatregelen genoemd om de veiligheid aldaar te verbeteren. Dit is niet conform onze wens en
we bekijken nog hoe we hierop willen reageren.
In het volgende wijkplatform op 13 oktober zal de werkgroep uiteraard nog tekst en uitleg geven.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan horen we die graag op info@kootwijkvooruit.nl.

Nieuwe locatie inloop bij bestuur
Het bestuur vergadert voortaan elke eerste
woensdag van de maand in het Kerkje op de
Heuvel, dat is de Gereformeerde kerk aan de
Nieuw Milligenseweg 22. Leden die willen inlopen
bij het bestuur zijn elke vergadering van welkom
om 19:30 uur.

Oproep organiseren kerstmarkt
Na twee jaar geen kerstmarkt door corona, mag het dit jaar weer! De OKO
(ondernermersvereniging Kootwijk en omgeving) wil het organiseren en Kootwijk Vooruit helpt
graag mee. Het is een boel werk om het elk jaar weer voor elkaar te krijgen en daarom doen we
hier een oproep: Wie wil de komende maanden helpen om de kerstmarkt te organiseren?
Met voldoende mensen kunnen we de taken verdelen en kan de kerstmarkt in december de
Brink weer verlichten. Dat zou geweldig zijn toch! Dus meld je vooral aan via
info@kootwijkvooruit.nl.

Kunst in Kootwijk een succes!
De eerste editie van Kunst in Kootwijk was een groot
succes. Het was een heerlijke dag waar we met veel
plezier op terug kijken. En hoe leuk was het dat
burgemeester Jan Luteijn de dag op zeer ludieke
wijze kwam openen.
De organisatie bestaande uit Hanny van Ee, Eveliene
de Jager, Karlien van Straaten en een aantal
vrijwilligers, heeft het voor elkaar gekregen om in een
paar maanden tijd alles te organiseren. Chapeau
daarvoor! Kootwijk Vooruit heeft geholpen door de
vergunning, de subsidie van het Maatschappelijk
Cultuurfonds en de afhandeling van geldzaken te
regelen.
Er wonen heel veel kunstenaars in Kootwijk! Deze Kootwijkers deden dit jaar allemaal mee:
Hanny van Ee (beeldend kunstenaar), Jaap Vlasblom (wood carving), Stien van Ee (haute
couture), Aagje Admiraal (textielkunst), Rene Benneker (Insta fotograaf), Liesbeth Kuik
(kunstschilder), Helena Zanting (collagiste), Margreet Rietveld (Sopraan), Annette Brattinga
(verhalen en gedichten), Alexandra en Eveliene (recycle kasten), Angelique Severs (theater).
Ook hadden we een aantal gastkunstenaars, een klein kamerorkest en een band te gast. Bekijk
het filmpje hieronder voor een impressie van de leuke dag. Wil je meer lezen over de
deelnemers kijk dan op www.kunstinkootwijk.nl of volg Kunst in Kootwijk op Instagram.
Inmiddels heeft de groep besloten om het een jaarlijks evenement te maken. Dus ook volgend
jaar zullen we weer eind augustus Kunst in Kootwijk organiseren.
Wil jij mee doen als kunstenaar (in welke vorm dan ook) of zou jij willen helpen met de
organisatie dan horen we graag van je. Bijvoorbeeld om de pers te regelen, de website te
onderhouden, gastvrouw/man te zijn tijdens de dag zelf, of wat dan ook. Vele handen maken
licht werk.
Heb je interesse? Meld je dan aan via info@kootwijkvooruit.nl dan nemen we contact met je op.

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
10 december
december
januari 2023
februari 2023

Activiteit
Burendag vanaf 16:00 uur
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt
Nieuwjaarsborrel
Winterhapjeswandeling

Tijd / locatie
Nieuw Milligenseweg 1
19:30 uur Kerkje op de heuvel
20:00 uur in ’t Hilletje
19:30 uur Kerkje op de heuvel
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur Kerkje op de heuvel
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

*wijzigingen voorbehouden

Website

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.

