Notulen ledenvergadering KV 20 november 2019.
Aanwezig 70 leden en 5 bestuursleden.
Verhinderd met bericht: fam. Paff, Kete Ramaker en Joachim Knap, Wytske en Gert vd
Hoorn, Rob Jansen.
Nieuwe leden: Marjolein Algera en Ramuntxo Stoete, Thomas en Greetje Ferguson, Vincent
en Elja van Beek, Bart Scholten en Hilde vd Kamp, Thom Morsink, Henri en Elske Hetebrij,
Andrea en Carel Maasland, Ger vd Gaast, Alexandra Zwiers en Olaf Brouwer, en vanuit
landgoed Kerkendel: Rob en Patricia Spierenburg, Jasper en Elise de Boer, Hans en Von
Hartman, Paul v Rooijen en Amke de Kiviet
1. De vertrekkende voorzitter opent de vergadering, na deze vergadering vertrekt ze uit het
bestuur van KV.
2. Verslag voorjaarsvergadering:
a. Annette vraagt over de zin van de verharding van de Duinweg. Dat moet zijn
fixering van de rijlaag op de Duinweg.
3. René Benneker heeft een brief geschreven namens KV aan de gemeente met de vraag
om een formele reactie te krijgen op ons Dorpsontwikkelingsplan. Die brief hebben we in
mei gekregen en is te bekijken op de website. Samengevat is de gemeente heel positief
en men wenst ons veel succes met de plannen. De gemeente wil zeker meewerken door
een meting te doen met betrekking tot de verkeersoverlast, een enquête over woningen
voor ouderen te houden en de ontwikkeling van de Brink. Over de bereikbaarheid van de
hulpdiensten is de gemeente terughoudend, men adviseert eigenlijk dat je je eigen
huisarts hierover raadpleegt. Over de nieuwbouw en de stijl van woning doet de
gemeente geen uitspraak, ze heeft een stedebouwkundige visie hierover. Het is dus een
positieve brief, maar je moet als dorp wel heel actief zijn om de gemeente te laten zien
wat we willen en wat niet. René dringt er op aan om de brief te lezen die op de website
van KV te vinden is! Laat van u horen als dat nodig is!
4. Over de uitbreiding van het vuurwerkverbod. René gaat een enquête hierover uitzetten
onder de leden. De enquête vraagt naar twee mogelijkheden: een algeheel verbod voor
een straat/buurt, geen verbod. Voor de eerste mogelijkheid moet iedereen het in die
straat of buurt eens zijn over het verbod. Een ander idee is om met z’n allen dit vuurwerk
op de Brink te doen.
5. Er waren klachten over scholieren die door het dorp fietsen en veel rotzooi achterlieten.
Er is een brief uitgegaan naar de Fruytierschool. De school heeft nu beloofd om naar de
ouders te communiceren dat zij ook opletten dat hun kinderen geen asociaal rijgedrag
vertonen en geen vuil op straat gooien. Marjo zegt dat er misschien een blikvanger
wordt geplaatst om het ergste vuil op te vangen op een speelse manier. Deze actie ligt bij
de gemeente/Dirk Klein.
6. Er zijn veel mensen betrokken geweest bij de protestacties tegen het lelieteelt. Dat heeft
succes gehad. De provincie heeft de grond opgekocht (achter Piet, Geertje en Annie),
zodat het daar niet kan gebeuren. René wil dat de gemeente meer creatief meedenkt
zodat activiteiten meer passen bij ons dorp. Die brief gaat deze maand de deur uit.
7. KV heeft ook een brief gestuurd over het afsluiten van de Paalhoeveweg, met
argumenten die van algemeen belang zijn. Het afsluiten is in het nadeel van de
bereikbaarheid van de hulpdiensten. Bewoners hebben ook brieven gestuurd en mede
daardoor is de afsluiting eerst ‘on hold’ gezet. Inmiddels is het bestemmingsplan
goedgekeurd door de gemeenteraad en daarin is bepaald dat de weg open blijft.

8. KV heeft bovendien een brief gestuurd over de woningbouwplannen op het terrein
achter de Brink 14. KV heeft vragen gesteld in het kader van de DOP, met name wijzend
op criteria die daarin staan. De DOP beoogt meer woningen voor ouderen, niet op dure
koopwoningen. De huidige plannen hebben ook problemen met een toegang, die
onoplosbaar lijken.
9. Volgende week is op Kerkendel het Sinterklaasfeest. Het is leuk als er veel kinderen en/of
kleinkinderen komen. De kerstmarkt is in voorbereiding (Lilian), en ook het
eindejaarsboekje is in wording. De voorzitter doet een oproep om copy en foto’s in te
sturen. Ook grappige momenten in het afgelopen jaar zijn welkom voor de ‘wist u
datjes’!
10. René vertelt over het kerstbomenbosje daar moet in het voorjaar weer eens flink
gewerkt worden om het bosje op orde te brengen. Graag vrijwilligers om dat in het
voorjaar te komen doen! Melden bij René Benneker.
11. Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding en Barneveld gaat daar veel aan doen. We
kunnen daarbij aanhaken En er is ook een vraag of er mensen zijn die een soort
commissie willen vormen om een programma te maken voor dit feest en voor
Koningsdag 2020.
12. Maar er is nog een feest in het verschiet. In 2021 bestaat KV 75 jaar en het is belangrijk
dat er volgend jaar al een voorbereidingsgroep komt. Die voorbereidingsgroep zou al
bezig moeten gaan met plannen te maken voor een fantastische feestdag en ook met de
financiën die daarvoor nodig zijn. Oproep dus voor vrijwilligers.
13. Een formeel moment: Marjo draagt nu officieel de voorzittershamer over aan René die
het voorzitterschap voorlopig overneemt van haar.
14. René kondigt ook aan dat er een nieuwe kandidaat is voor het bestuur. Bart Stolwijk
heeft zich beschikbaar gesteld. Baart vertelt wat over zichzelf. Hij wil graag een bijdrage
leveren aan de vereniging. Hij wordt direct per acclamatie als bestuurslid benoemd.
15. Marjan Langeweg en Jan van Iwaarden geven een korte presentatie over Theater op het
Zand. Het gaat goed, zelfs ondanks het afzeggen van het theater dit jaar vanwege de
weersomstandigheden. Maar ze zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het kost je
ongeveer een avond per maand ter voorbereiding van het jaarlijkse theaterfestival.
Aanmelding kan bij Jan: jvi@iwaarden.nl of via KV.
16. Stand van zaken wat betreft de werkgroepen van de DOP. De werkgroep Duurzaamheid
zou iets vertellen, maar Karien Houwelingen (gem. Barneveld over duurzaamheid) leidt
in:
De gemeentes hebben een opdracht vanuit de overheid om in 2021 met een plan te
komen over verduurzaming. Bijvoorbeeld: aardgasvrije woningen realiseren,
zonnepanelen te plaatsen en windenergie te gebruiken. De gemeente Barneveld heeft
een afdeling die een dorpentoer gaat maken om de dorpen te helpen zelf plannen te
bedenken om de energietransitie in gang te zetten. Onze werkgroep Duurzaamheid zal
met de mensen van de dorpentoer zeker een happening organiseren om de plannen
verder vorm te geven. Er is een energieloket om individuele vragen en plannen te
bespreken. Je kunt bijvoorbeeld een warmtemeting laten doen om zwakke plekken in je
huis te ontdekken.
De Paardenwerkgroep vanuit de DOP geeft een presentatie over hun voorgang aan de
hand van speerpunten. Ze willen Kootwijk meer op de kaart te zetten als gebied voor
paardenliefhebbers. Ruiterpaden is zo’n speerpunt. SBB draagt nu de activiteiten

(opschonen enz.) over aan een Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe. Dan is het wel
belangrijk dat er goede communicatie tussen de werkgroep en deze stichting is. De
werkgroep vindt communicatie onderling ook een belangrijk speerpunt, omdat je voor
paarden samen dingen kan inkopen, kennis kan delen, hulp kan vragen etc. En ze willen
daarom een kleinschalige paardenvereniging oprichten voor paardrijders, menners maar
ook gewoon liefhebbers. Er komt een peiling. In een Barnevelds overleg TROP
(Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan) heeft Caroline Ferguson deelgenomen aan
een vergadering, waarin Barneveld de regio als paardrijregio introduceert. Dat zijn zaken
waar je goed van op de hoogte moet zijn.
17. Rondvraag

