Dorpsraad/Belangenvereniging ‘Radio Kootwijk’ Sinds 1980
Radio Kootwijk, 21 Maart 2021
Beste bewoners,
Inmiddels is het al weer langer (dag)licht, dan nacht; we gaan het voorjaar weer in! Helaas zijn de
corona maatregelen nog steeds van kracht en zijn dus de mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten
nog steeds beperkt. U heeft gemerkt dat we als dorpsraad maar vast ingestoken hebben op de digitale
weg, en u als dorpsbewoner via enquêtes proberen te bevragen en betrekken. Meer hierover verderop
in de nieuwsbrief.
Agenda
Wegens corona geen bijeenkomsten. We voorzien dat na de zomervakantie de regels zullen
versoepelen dus zal de ALV vrijwel zeker na de zomervakantie worden gepland in plaats van dit
voorjaar.
Dorpsvlag
Eind december mocht u kiezen uit 6 ontwerpen. Vlag 1 tot en met vlag 6 kregen van u respectievelijk
36, 10, 42, 2, 19 en 3 punten. Vlag 3 is dus gekozen als de nieuwe dorpsvlag! We zullen er een aantal
laten drukken en zorgen dat elk adres er binnenkort een krijgt! We danken Laura voor de coördinatie en
het tellen van uw stemmen, en Anoek van der Weijden voor het prachtige ontwerp!

Foto: proefdruk van de gekozen dorpsvlag (Laura van der Klink)
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Nieuwsbrief maart 2021

Enquête
Uitslagen Enquête Fase 1
Fase 1 was een basisenquête, die alleen als doel heeft te verkennen welke thema’s er spelen, hoe
belangrijk bewoners die thema’s vinden en ten slotte, of wij als dorpsraad nog onderwerpen missen.
Van 8 t/m 15 maart heeft u de enquête kunnen invullen. De enquête is door 36 dorpsbewoners
ingevuld, en, voor zover we dat konden nagaan, kwamen die goed verspreid uit het hele dorp (alle
straten / delen van straten waren vertegenwoordigd).
Hieronder in de grafieken delen wij graag per thema de resultaten van de enquête.
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Thema Verkeer: O.a.: druk, overlast, motoren, auto’s, handhaving, etc.
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Thema Parkeren: O.a.: wildparkeerders, vergunningen en bezoekers, handhaving, etc.
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Thema Veiligheid: O.a.: AED, vluchtroutes, bosbrand, etc.
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Thema Onderhouden relaties: O.a.: politie, SBB, gemeente, provincie, omliggende dorpsraden, ISK
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Thema Sociale cohesie: O.a.: malabar, koffieochtenden, jubilea, lief en leed, etc.

COMMUNICATIE MET HET DORP
COMMUNICATIE MET HET DORP

42%

31%
22%

0%

6%

Helemaal niet
belangrijk

Niet belangrijk

0%
Neutraal

Belangrijk

Heel belangrijk Weet ik niet/ geen
mening

Thema Communicatie met het dorp: O.a.: nieuwsbrief, website, informatie avonden, etc.
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Thema Externe ontwikkelingen: O.a.: recreatiezonering, regionale energie transitie, burgenparticipatie,
vitalisteits-agenda, ect.
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Thema Leefomgeving: O.a.: herinrichting schuurtjes terrein, natuur, dorpshuis, hotel, dorpsfaciliteiten,
etc.
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Thema Recreatie: O.a.: wandelaars, toertochten, mountainbikers, etc.
U ziet dat er op de meeste thema’s wel een grote lijn bestaat in wat als belangrijk wordt gevonden,
maar dat er ook wel diversiteit bestaat onder bewoners. We gaan er vanuit dat mensen eerlijk de
enquête hebben ingevuld.
Overig door dorpsbewoners aangedragen thema’s zijn: Voeren Zwijnen, fietsers en onderhoud op
Gerritsflesweg, Dubbele omheining wisenten, zwerfafval/geen voorzieningen.
Vervolg Fase 2
Fase 2: op basis van de resultaten uit de basisenquête laten we Spectrum een gerichtere enquête
opstellen die later dit jaar zal worden uitgezet in het dorp, en die waarschijnlijk gepaard zal gaan met
enkele steekproefsgewijze gesprekken met bewoners om een goed beeld te krijgen van thema’s en
oplossingsrichtingen. Hier kunnen we als dorpsraad dan concreet mee aan de slag met / richting
bewoners en externe partijen als met name Gemeente, Provincie en Staatsbosbeheer.

Begroting en Subsidie
Van uw penningmeester
Zoals u wellicht weet ontvingen wij als dorpsraad van Radio Kootwijk altijd een jaarlijkse subsidie van de
gemeente Apeldoorn, voor het mogelijk maken van ons raadswerk en alle overleggen en vergaderingen
die daar bij komen kijken. Vorig jaar werd echter aangekondigd dat de gemeente Apeldoorn met ingang
van 2021 zou gaan stoppen met de subsidie aan alle dorpsraden van Apeldoorn en in 2020 alvast het
bedrag met 10 % zou verlagen.
Dat zou voor ons dorp behoorlijk lastig geworden zijn, maar gelukkig er is een nieuwe subsidie in het
leven geroepen voor “gebiedsparticipatie”. Deze subsidie kent wel wat andere voorwaarden dan de
oude subsidie, maar toch is deze subsidie door ons aangevraagd.
De penningen van 2020 van onze dorpsraad en het dorpshuis zagen er niet meer zo florissant uit als in
andere jaren. Want geen malabar-avonden, geen open monumentendag, geen verhuren, kortom geen
extra inkomsten en wel extra uitgaven door de corona. Dit betekent toch dat we aardig wat ingeteerd
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zijn op onze reserves in 2020. De jaarstukken 2020 zijn inmiddels gemaakt, maar nog niet goedgekeurd
door de kascontrole cie. uit het dorp. Het wachten is op de toestemming voor “meer mensen op
bezoek.”
En….… last but not least, het goede nieuws is dat onze aanvraag voor die andere subsidie gehonoreerd
is met een bedrag van 5000 euro te gebruiken voor het dorpsraadwerk, de sociale cohesie en de
vitaliteit van ons dorp. “Hierbij valt te denken aan de organisatie en/of bekostiging van : Oud- en
Nieuwjaars activiteiten, Dauwtrappen, Hemelvaartsontbijt, Eieren zoeken met Pasen, Koffieochtenden
voor de dorpsbewoners, Lief en Leed, Barbecueën, Malabar avonden, Running diner enz. enz.” zo staat
dat in de subsidie aanvraag te lezen. In de praktijk zal dat betekenen, dat eigen bijdragen voor dit soort
activiteiten in een aantal gevallen zal kunnen verdwijnen. We hopen er natuurlijk met zijn allen op dat
activiteiten in ons dorp snel weer plaats kunnen vinden. Verder meld ik, dat het voeren van twee
aparte boekhoudingen en latere synthese daarvan als één rechtspersoon, door onze gemeente volledig
is begrepen en geaccepteerd.
Uw penningmeester Johan M.

Recreatiezonering

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven is de recreatiezonering nu op hoofdlijnen ingetekend en
zullen voor de zomer de nuances worden aangebracht. Het gaat daarbij om het herstellen van de balans
tussen natuur en recreatie, die met name door de toegenomen recreatie, gebrekkige handhaving,
milieuproblemen als stikstof, verdroging, vermesting etc er toe leid dat veel plant- en diersoorten
achteruit gaan of zelfs verdwijnen. De provincie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de
natuur, en moet daarbij nationale en internationale regels aanhouden. Zoals ook bij het stikstofdossier
is ook hier sprake van een soort spagaat. De provincie wil graag de recreatiesector een impuls geven
(oa via https://www.veluweop1.nl ), maar moet ook de biodiversiteit in stand houden. En dat bijt als je
daar geen regie op houdt. Inmiddels is de staat van de natuur zo slecht (we zijn in Nederland al 85% van
onze soorten kwijt; https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang2014/natuur/biodiversiteit-en-oorzaken-van-verlies-in-europa), dat het accent verschuift van
menselijke belangen (recreatie, bioindustrie) naar natuurbelangen (en daarmee ook onze
leefomgeving). Soms is daarvoor de gang naar de rechter nodig (stikstof, Lelystad Airport) om de
overheid aan haar eigen regels te laten houden.
Recreatiezonering betekend dat er gekeken word waar de menselijke belangen hoog zijn (bewoning,
parkeerplaatsen, horeca ea), waar de natuurbelangen hoog zijn (waar de kwetsbare soorten
voorkomen), en dat door die slim op een kaart weer te geven, er gebieden worden aangewezen waar
de mens kan blijven recreëren en gebieden waar we de menselijke aanwezigheid gaan beperken. Dat
laatste kan door paden dicht te gooien, of tijdelijk af te sluiten in het broedseizoen (zoals ook nu al rond
ons dorp op bepaalde plekken gebeurt voor de grauwe klauwier, draaihals, tapuit en andere zeldzame
soorten). Eventueel kunnen ook parkeerplaatsen worden verwijderd of verplaatst om recreatie te
sturen.
Het gaat dus niet direct om aan- en afvoer wegen naar ons dorp ea, maar echt om de recreatiepaden in
de Natura2000 gebieden en specifieke recreatiezaken als parkeerplaatsen voor natuurrecreatie.
Als dorpsraad hebben we begin maart een verkennend gesprek gehad met drie mensen van de
Provincie die betrokken zijn bij het dossier recreatiezonering. Daarin is het bestuurlijk proces toegelicht
en aangegeven wat de vervolgstappen zijn.
Ook is eind januari een overleg geweest met een betrokken ambtenaar van de gemeente Apeldoorn. In
alle gevallen heeft de dorpsraad aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de onderdelen die
een directe invloed hebben voor ons als bewoners. Dat signaal is overgekomen en als dorpsraad zitten
we aan tafel.
Er zullen vervolg overleggen plaatsvinden, waarbij de provincie aangeeft die graag samen te nemen met
de bredere regio (Stroe-Kootwijk-Radio Kootwijk-Ugchelen) een bespreeklocatie, zie figuur. Daarnaast
zal een apart overleg gepland worden waarbij we boven de kaart verkennen wat er bedacht is en hoe
we dat als dorpsraad namens de bewoners zien (tuinen die nu ogenschijnlijk / per ongeluk zijn
meegenomen er weer uit halen ea). Bij twijfel stemmen we dat weer met de betreffende bewoners af.
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Zie https://magazine.gelderland.nl/zonering-veluwe voor meer informatie.

Kaart met daarop de bespreeklocaties.
Zoals in een vorige mail aangegeven: dinsdag 23 maart van 19:00-20:00 is er een livestream over de
recreatiezonering in zone Stroe-Kootwijk-Radio Kootwijk-Ugchelen. U kunt online meekijken via de
volgende link: https://vimeo.com/event/776007. Het zal ook na te kijken zijn.
Parkeervergunningen
Er is nog geen nieuws ontvangen van de gemeente hoe dit nu nader wordt uitgewerkt. We nemen weer
contact op om navraag te doen.
Recreatie- & parkeeroverlast
Het is druk in de natuur, en dat merken wij als bewoners ook. Wat dat betreft zou het ook goed zijn als
de terrassen weer open kunnen!
Het parkeerveld bij de watertoren is eenmalig een zondag gratis geweest, zonder dat te communiceren.
Het was een initiatief van de gemeente en het is gemonitord. Helaas was het niet druk vanwege minder
goed weer, dus is er niet echt een beeld of dat een oplossing zou kunnen zijn om het zwerfparkeren op
te vangen.
We zijn in overleg met Gemeente en Staatsbosbeheer wat er mogelijk is, maar dat is niet eenvoudig,
aangezien het een openbare weg is. We zullen ook via oa de enquête met u verkennen welke
oplossingsrichtingen in het dorp gewenst zijn.
Natuurvergunning bij bestemmingsplan & Schuurtjes
In een overleg met Staatsbosbeheer, Menno Brand (de ‘opvolger’ van Eelco als aanspreekpunt vanuit
de dorpsraad) is aangegeven dat Staatsbosbeheer de nieuwe aanvraag nog niet rond heeft, in
tegenstelling tot de verwachting van Eelco dat dat in Oktober 2020 zou worden ingediend. Nu er een
aantal zaken niet worden opgenomen in de uitvoer (oa restauratie Hotel) zal de invloed op
natuurwaarden ook anders zijn. Vandaar dat Staatsbosbeheer in overleg met de provincie aan het
verkennen is wat die invloed dan zal zijn. Daarbij is ook weer een ecologisch adviesbureau ingeschakeld
die allerlei stikstof berekeningen doet. Het is de verwachting dat hier binnenkort meer duidelijkheid
over is.
Voor wat betreft de schuurtjes is Menno duidelijk: het uitwerken van dat plan blijkt niet afhankelijk van
de natuurvergunning, dus dat kan weer worden vlot getrokken. Staatsbosbeheer geeft aan binnenkort
met de betreffende bewoners een afspraak te maken waarbij ook iemand aanwezig is die bevoegd is
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kadastrale grenzen uit te zetten, zodat de kavels kunnen worden ingemeten. De adressen die dat
betreffen kunnen dus binnenkort door Staatsbosbeheer benaderd worden.
Energietransitie
Er zijn enkele digitale bijeenkomsten geweest, waaronder enkele digitaal. In Radio Kootwijk kan niet
veel vanwege bos & beschermde status, kortom we verkennen nog wat de provincie en gemeente voor
ons kunnen betekenen. We zullen ook via oa de enquête met u verkennen welke oplossingsrichtingen
in het dorp gewenst zijn. Op 25 maart wordt het onderwerp Windenergie besproken tijdens de
Politieke Markt Apeldoorn (PMA). Meer informatie vindt u
op: https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/homepage. Zie ook Wespendief, hieronder!
Natuur
Wisenten.
Inmiddels lopen de wisenten vijf jaar in onze omgeving. Conform afspraak is dat geëvalueerd. Daarbij is
ook de dorpsraad bevraagd en hebben ook enkele bewoners hun ideeën geuit. Zie
https://wisentopdeveluwe.nl/ voor de resultaten.
Wespendief.
Deze illustere roofvogel, waar dorpsbewoners Symen en Hugh specifiek op letten vanuit de monitoring,
doet het niet goed op de Veluwe. Deze soort lijkt erg op de algemenere buizerd. Ze overwinteren in
Afrika en komen hier medio mei om te broedden. Ze eten met name raten van wespen en hommels in
de grond. Deze soort kent een hoge beschermingsstatus en is door de provincie specifiek aangewezen
als doelsoort voor de Veluwe. Mede daardoor is het idee om windturbines langs de A1 te plaatsen
voorlopig van de baan https://www.gelderlander.nl/ede/deze-bedreigde-roofvogel-zet-streep-doorwindmolens-op-de-veluwe-kansloze-missie~ac5cac5f/ . Tevens zal het plan Recreatiezonering onder
andere inzetten op het beschermen van deze soort. Helaas is door stikstof het niet best voor de
insecten, waaronder wespen, en daarnaast de verstoring door recreatie. Vanaf mei zijn ze weer te zien,
vliegend boven ons dorp.

Hartelijke groet,
Laura, Johan, Frank, Gert, Robert & Hugh
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