Notulen Ledenvergadering 6 april 2017
Aanwezig: hr. JW. vd Berg, hr. en mevr. Vogels, mevr. Hauser, hr. Reinhard, hr. M. van
Middendorp, mevr. D. v Middendorp, mevr. Klok, mevr. v Baaren, hr. vd Brink, mevr. en hr.
Milo, hr. en mevr. vd Braken, hr. Wandel, mevr. Wildenberg, mevr. vd Ende, hr. v
Splunteren, mevr. Coppes, mevr. Truder, mevr. Harbers, mevr. M. Constant, mevr. S
Constant, mevr. en hr vd Horn, hr. v Loenen, hr. Louzada.
Bestuur: mevr. M vd Berg, hr. B v Assel, hr. R Benneker, mevr. A Bakker,
Mevr. S vd Lindt (notulen).
Afwezig met kennisgeving: mevr. Apeldoorn
1. Welkom door de voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering van november 2016: ze zijn bij deze vastgesteld.
Er is een ingekomen brief van de familie Van den Brink-Bronkhorst met drie vragen:
a. over het rapport dat is binnengekomen is over het sluip/vrachtverkeer dat over de
Heetweg rijdt. De brief wijst op vrachtverkeer dat wel degelijk deze route gebruikt als
sluipweg, vooral als er file is op de A1, en dan geeft een navigatiesysteem deze
alternatieve route. We gaan het inbrengen in mei op het wijkplatform en we zullen
de ambtenaar bij de gemeente alvast informeren.
b. Paalhoeve: we hebben als antwoord gekregen dat een ontwikkelaar waarschijnlijk
het een nieuw leven wil inblazen. Dat kan binnen de bestemmingsplannen, maar de
eigenaar kan ook een nieuw plan indienen, dat is echter tot nu toe niet gebeurd.
c. Update over de overlast van de jongeren van de Fruijtierschool die veel rommel
weggooien op de weg. De school heeft goed gereageerd, de leerlingen van deze
school hebben als represaille de afgelopen opschoondag geholpen met de
schoonmaak.
3. Nieuwe leden: mevrouw M. van Maanen, Klariska Kleijer, de heer Van Groeningen,
Rianne Geven, Nelleke van Baren, Wennie Jurriën, Dieneke Dijk, Ank Herstel, Petra en
René Paff, Louk en Erinka Hendrix, de heer en mevrouw Steenbergen, de heer en
mevrouw Delfgaauw.
Bericht van verhindering van: Brigitte en Lucas Delfgaauw, Simon Langeveld, Petra en
René Paff, Annette Brattinga en Yvonne Apeldoorn.
Mededelingen:
 een bedankkaartje is binnengekomen van de familie Van Middendorp voor het
bloemetje namens KV voor hun 60-jarig huwelijk.
 Hulstboom op de Brink is heel groot geworden, we willen voorstellen om hem te
laten snoeien. De meerderheid is daarvoor.
 Barneveldse krant wordt slecht bezorgd, er staan gemeentelijke mededelingen in.
De gemeente is in overleg om dat te verbeteren.
 Glasvezel in het buitengebied van Kootwijk. René heeft info over glasvezel, de
gemeente krijgt in het buitengebied glasvezel, onder bepaalde voorwaarden. Het
gebied dat het eerste wordt aangepakt is ook inclusief Kootwijk. 50% van het
buitengebied moet wel meedoen. Er komen ambassadeurs om die adressen
gerealiseerd te krijgen. Ger van der Gaast is onze contactpersoon. Maandag 8 mei
is er een informatieavond in Kootwijkerbroek. Er komt dan een campagne voor
de verkoop. In juni valt een besluit. Vraag is of er nog iemand is die als
ambassadeur samen met Ger potentiële deelnemers wil benaderen. Rob Louzada
vraagt waarom het dorp zelf geen glasvezelmogelijkheid heeft. Dat heeft met
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concurrentie met Ziggo te maken. Het gaat om een bedrijf dat zelf dit initiatief,
commercieel wil exploiteren. Iemand vraagt naar de kosten: zal zo rond de 12,50
euro per maand zijn en een afkoop rond de 1500 euro.
 Dorpsvisie Kootwijk: Bob heeft gekeken naar een soortgelijke situatie als in
Kootwijk, bijvoorbeeld De Glind. Op 10 mei na het wijkplatform zal er Heidy Smit
van de gemeente informatie geven hierover. De dorpsvisie moet heel breed
draagvlak hebben dus niet alleen de KV, maar ook de OKO en Staatsbosbeheer
zijn hier belanghebbenden. Rob Louzada vraagt naar een voorbeeld van een
ander dorp, bijvoorbeeld Radio Kootwijk. Bob belooft een link naar deze en
andere dorpsvisies. Op 10 mei is het alleen een informatieve avond over wat het
is, wat je er aan hebt, en hoeveel zoiets kost. Vraag is of het zoveel moet kosten,
als er ook mensen in het dorp zijn die dat kunnen, zonder te veel kosten.
 Kerstbomenbos: dit bos is inmiddels erg leeg geworden. We wilden dat opnieuw
in ere herstellen. Het Oranjefonds heeft ruim 350 euro gegeven en dus kunnen
we beginnen. Maar Staatsbosbeheer moet een contract sluiten over het stukje
land. De toezegging is er, maar moet nog schriftelijk bevestigd worden. Het zal
hetzelfde terrein zijn, maar het zal een paar jaar duren voordat het weer echte
kerstbomen zijn.
 Marjo noemt nog even dat de A 1 in het paasweekend ‘s nachts dicht gaat
vanwege de bouw van het ecoduct.
Het jaarverslag (stond in het eindejaarsboekje) wordt goedgekeurd.
De kascommissie keurt het financiële jaarverslag goed. René laat zien dat de inkomsten
dit jaar heel goed waren: 1200 euro opgehaald uit allerlei dingen zoals advertenties in
het eindejaarsboekje. Vanwege de jubileumactiviteiten is er een beperkt verlies van 1000
euro. We gaan weer sparen voor het volgende feest over 5 jaar. Ook de contributies zijn
gestegen door de nieuwe leden. Er zijn geen structurele subsidies, er zijn wel potjes en
zo krijgen we kunnen dingen aanvragen zoals nieuwsjaarsreceptie, ook 750 euro voor de
wijkplatforms voor Koningsdag, de huur van een zaal enz. Pet af voor René!
Koningsdag is weer volop in de voorbereiding.
Er is een nieuw lid voor de kascommissie. Samen met Leo Wandel gaat Rob Louzada dat
doen.
Rondvraag
 Marian Zandbergen: op de Duinweg is een ander wegdek aangebracht tussen de
Houtzagersweg en Drift. Dat bevalt heel goed, maar heeft nooit een vervolg
gehad. Vragen we na.
 Rob L meldt dat er op de Kerkendelweg in de scherpe bocht bij Hagen bij flinke
regenval nog steeds water op de weg staat. Nemen we mee naar het
wijkplatform.
 Dien vraagt nogmaals opslagplaats voor de spullen van de rommelmarkt, 50
vierkante meter is wel nodig. Als iemand een schuur heeft graag melden bij Dien.
 Borden langs de Heetweg zijn te reflecterend, verblindend gewoon.
 Kootwijk heeft ook een speeltuintje in hout voor de kinderen op de Blaupot ten
Catehof.
 Jan Wouter van den Berg vraagt nog naar een opening van de uitkijktoren. Dat is
op 20 april, maar er is geen officiële uitnodiging aan de Kootwijkers. Dien vraagt
naar de naam van de uitkijktoren, die wordt bij de opening bekendgemaakt.

