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Van zwerfvuil naar helemaal groen
Zwerfvuil staat op plaats 1 in de ergernissen top 10 van
Nederland. Daar kunnen we wat aan doen!
Naar aanleiding van de spontane zwerfvuil actie op 2e Kerstdag
en de jaarlijkse opschoondag treffen jullie hierbij een leuke tool
aan om Kootwijk en omstreken nog schoner te houden. Deze tool is individueel te gebruiken en
zorgt ervoor dat zwerfvuil structureel kan worden aangepakt door welwillende dorpsbewoners
maar zelfs ook bezoekers, op momenten dat het jou uitkomt.
Via helemaal groen kun je een gratis app downloaden waarmee je jouw schoonmaakrondjes
kunt vastleggen. Zo zorgen we ervoor dat je van elkaar kunt zien waar al schoongemaakt is en
welk gebied binnenkort weer aan een ronde toe is.
Het initiatief ‘mooiste dorp van Nederland’ bestaat reeds. Wie weet wordt Kootwijk naast het
mooiste dorp ook nog eens het schoonste dorp!
Bedankt voor jullie hulp!

Digitaal wijkplatform
maandag 8 februari om 20.00 uur
Ook dit wijkplatform vindt plaats als digitale
bijeenkomst
voor de inwoners van Kootwijk. Om het overleg weer
in goede banen te leiden, pakken we het weer als
volgt aan:
1. Wil je meedoen met het digitale wijkplatform?
Meld je uiterlijk zaterdag 6 februari per e-mail aan bij René (benneke0@icloud.com).
2. Aangemeld? Dan ontvang je tijdig per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot het Zoom
overleg.
3. We beginnen om 20.00 uur met het wijkplatform.
Tip: log iets eerder in en controleer of beeld en geluid goed werken.
4. René begeleidt het overleg met behulp van een paar spelregels:
a. Iedereen wordt op ‘mute’ gezet: dit voorkomt dat iedereen door elkaar praat
en niemand elkaar kan verstaan.
b. De voorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
c. Wie daarna een vraag of opmerking heeft, steekt in beeld zijn hand op, zodat
de voorzitter die persoon het woord kan geven.
d. Ook kan via de chat gereageerd worden.
e. Heb je een agendapunt? Geef dat dan graag door in je aanmeldingsmail.
Wij kijken uit naar een goede bijeenkomst!

Wijkplatform - agenda
Digitaal via Zoom op maandag 8 februari 2021, aanvang 20.00 uur
Aanmelden kan t/m vrijdag 5 februari, zie hierboven.
1.
2.
3.
4.
5.

Welkom
Uitleg vergaderspelregels door René
Vaststellen agenda
Vragen n.a.v. notulen wijkplatform 19 oktober jl.
Binnengekomen vraag over “Vaststelling Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening” door
gedeputeerde staten van Gelderland. Heeft dit besluit gevolgen voor Kootwijk? Zo ja, welke?
6. Terugkoppeling van de Tabletop over brandveiligheid.
7. (nog te ontvangen nieuwe agendapunten)
8. Rondvraag
Agendapunten kunnen t/m vrijdag 5 februari a.s. worden aangedragen bij het bestuur.

Eindrapport DOP Natuur
De werkgroep Natuur, één van de werkgroepen vanuit het
Dorpsontwikkelplan (DOP), heeft onlangs haar eindrapport
opgeleverd. Daarmee heeft de werkgroep haar opdracht afgerond en
houdt op te bestaan.
De leden van de werkgroep waren: Annelies van Rheenen,
Hilde van der Kamp, Geertje van den Brink-Bronkhorst, Loes Stolwijk en Paul Milo.
Het rapport is in de ogen van het bestuur helder en compleet geworden. En ook nog eens goed
leesbaar.
Binnenkort brengen we een special van de nieuwsbrief uit, waarin we ingaan op het rapport en
op de aanbevelingen.
Voor nu willen we ons beperken tot het uitspreken van onze grote waardering voor de inzet van
de leden van de werkgroep. Jullie document inspireert en nodigt uit tot actie!
Voor wie niet wachten kan: het eindrapport is al te vinden op onze website.
Het bestuur van Kootwijk Vooruit
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Berichten voor Kootwijk van andere partijen
U bent gewend om in de nieuwsbrief nieuws van het bestuur van Kootwijk Vooruit te lezen. Die
berichten staan natuurlijk voorop! Er bereiken ons ook regelmatig berichten van andere partijen,
zoals Staatsbosbeheer of de gemeente Barneveld, die interessant zijn om te delen. Daarom
starten we met ‘pagina 2’. Laat u ons weten wat u ervan vindt? Als veel leden de berichten met
interesse lezen, dan blijft deze pagina bestaan.
STAATSBOSBEHEER OVER NATUURHERSTEL KOOTWIJKERZAND
Kootwijkerzand moet weer stuiven. Het Kootwijkerzand op de Veluwe is het grootste
stuifzandgebied van West-Europa, in totaal 750 hectare. Het gaat niet goed met het open
stuifzand. Door te veel stikstof en niet in te grijpen, is het gebied de afgelopen decennia voor
een groot deel dichtgegroeid, waardoor flora en fauna die van stuifzand houdt, het moeilijk
heeft. Daarom gaan we ook dit jaar weer aan het werk om het zand stuivend te maken.
We gaan jonge bomen en prunus verwijderen en vervolgens het dichtgegroeide stuifzand
afplaggen. Deze werkzaamheden duren tot en met februari 2021.
Lees meer in de Nieuwbrief Midden Veluwe winter 2020 van Staatbosbeheer.

BESTUURSLID NIEUWE STICHTING DIERENAMBULANCE GEZOCHT
Barneveld is bezig om een eigen Dierenambulance te laten rijden. De bus
is opgehaald bij Stichting Dierenlot en de planning met vrijwillige
chauffeurs is rond. De Dierenambulance Barneveld is nog op zoek naar
bestuursleden. Heeft iemand hier ervaring in? Vooral op het gebied van
financiën? Het zou mooi zijn als deze persoon ook sponsoren en fondsen
kan werven. Reacties zijn van harte welkom bij Arie van Oosterom, die
samen met Dirk Klein de gesprekken voert. E-mail: info@avanoosterom.nl.

Voor uw agenda
Wegens corona dit jaar helaas geen nieuwjaarbijeenkomst.
Wel is er een aantal (digitale) bijeenkomsten gepland:
Maandag 8 februari Wijkplatform
Woensdag 21 april Ledenvergadering
Donderdag 3 juni Wijkplatform
Maandag 18 oktober Wijkplatform
Dinsdag 23 november Ledenvergadering

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.

