
Informatiebrief  voor de bewoners van Radio Kootwijk omtrent het bestemmingsplan Radio Kootwijk  

15 augustus 2014 

… en toch is het akkoord bestemmingsplan nabij?! 
 

Het is op 4 juni 2014 duidelijk, dat er, naar aanleiding van onze vragen aan de gemeen-
te Apeldoorn, uitstel is van het bestemmingsplan. Toch verschijnt nog het onderstaande 
artikel in de Stentor op Zaterdag 28 juni 2014.  Een echte goed uitleg krijgen we niet. 
 
Verder is het trekken en sleuren om informatie over de inhoudelijke voortgang van het 
bestemmingsplan te krijgen en ook over de lopende evenementen. Overtredingen van 
afspraken met het dorp gebeuren aan de lopende band. Klachten hebben geen effect 
en onze afspraken worden al langdurig met voeten getreden. Staatsbosbeheer heeft de 
investeerders op de stoep staan in oktober 2014. Wat is er aan de hand? Waarom krij-
gen we geen invloed op de ontwikkelingen van onze woonomgeving? Worden onze 
belangen wel behartigd? Is er plaats voor burgers in Radio Kootwijk? 
 
Er is een trend ingezet. Misschien vind je de situatie nu wel goed, maar wat als deze 
trend zich doorzet? Staatsbosbeheer meer macht krijgt door het bestemmingsplan en 
wij nog minder of geen  invloed meer hebben? Waar eindigt het? Welke invloed heeft 
dat op de waarde van je huis en het plezier in je woonomgeving? Als er iets mis gaat, 
ben jij, zijn wij, dan wel in staat om er iets aan te doen?  
 
Vragen en nog meer vragen in deze nieuwsbrief over het bestemmingsplan Radio Koot-
wijk. Vragen die we met jou willen delen en waar je van op de hoogte moet zijn, dat ze spelen. Want ze 
gaan juist jou aan!! 

BESTEMMING ONBEKEND 



 

WAT VOORAF GING: 

 Dorpsraadsvergadering en afspraken met SBB omtrent 

gewenste informatie tbv evenementen. Helaas nog steeds 

geen voortgang. 

 Inspraak voorzitter Dorpsraad Radio Kootwijk publieke 

markt van 22 mei; vraag om gemeentelijke regie op het 

dorp Radio Kootwijk. 

 Gesprek  4 juni op uitnodiging wethouder Stukker over 

Radio Kootwijk en het bestemmingsplan 

 Gesprek Staatsbosbeheer 4 juni; terugkoppeling gesprek 

wethouder Stukker en onze vragen over het bestemming-

plan 

 Toezegging aan SBB en gemeente van onze tijd en energie 

om snelle stappen te zetten ivm opening geb A in oktober   

 Onze vragen van pagina 3 en 4 aangedragen bij de gemeen-

te op 4 juli. 

 Afzegging Jos Overman, SBB, op 1 juli gesprek gemeente, 

SBB en de Dorpsraad 

 Nieuw ingepland gesprek op 14 juli waarin onderstaande 

afspraken zijn gemaakt. 

 

AFSPRAKEN met  gemeente Apeldoorn en 
SBB over het bestemmingsplan 

 Uitstel bestemmingsplan 

 Beantwoording van onze vragen. 

 De mogelijkheid voor bewoners om standpunt te kunnen 

innemen op het bestemmingsplan en de nieuwe ontwikke-

lingen. 

 Professionele begeleiding en tijd  om dat te kunnen doen. In 

de zomerperiode zou hier een start mee worden gemaakt. 

(niet gebeurd). 

 Inspraak mogelijkheid (zienswijze)  

 Uitdiepen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

Radio Kootwijk inclusief  grond achter Turfbergweg( zoge-

noemde schuurtjes-problematiek) 

 Convenant opstellen met SBB tussen dorpsraad RK en SBB  

 Beleidsvoering bepalen  

 

WAT HEBBEN WE NODIG? 

Meer duidelijkheid en informatie over en grip op:  

 Het proces van accordering bestemmingsplan. 

 De inhoud van het bestemmingsplan 

 Het gevoerde en te voeren beleid 

 Inzicht in de effecten op de leefbaarheid op de kort, 

middellange en lange termijn  

 evenementen en exploitatieplannen Radio Kootwijk 

 Uitspraken hierop van de dorpsbewoners Radio Koot-

wijk 

 

COLOFON 

Klachten? Vragen? 

Grietje Anchelon |Secretaris | grietjeanchelon@gmail.com  

Marit Elders | Voorzitter | radiokootwijk@xs4all.nl  

 ALGEMENE STAND VAN ZAKEN  

VRAAG EN ANTWOORD MET DE DORPSRAAD 

Daarmee zeggen we niet, dat we het vertrouwen zijn verloren in onze 

samenwerkingspartners. Er zijn veel con-

tactmomenten geweest zoals je hiernaast 

kan lezen om de samenwerking op te zoe-

ken, onze vragen te stellen en antwoorden 

te verkrijgen met elkaar.  Soms lastige pro-

cessen en gesprekken, maar we hebben er 

vertrouwen in dat we met elkaar de balans 

gaan vinden op weg naar de nieuwe be-

stemming van Radio Kootwijk. 

Wel staat vast, dat we niet meer akkoord 

gaan met vage antwoorden, dat er geen 

oplossingen komen, klachten onbehandeld 

blijven, uitstel is van oplossingen, dat er geen (transitie-)beleid ge-

voerd wordt, met een gebrek aan of te late informatie of dat er geen 

handhaving plaatsvindt op onze leefbaarheidsonderwerpen.  

Kortom: De dorpsraad moet ook in staat zijn/gesteld worden daad-

werkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid en veilig-

heid in Radio Kootwijk. Als dat niet zo is, dan is de Dorpsraad een vars 

en verspeelde energie.  

Misschien vind je dit stevige taal. Besef dan goed, dat het nu of anders 

nooit is! Het akkoord op het bestemmingsplan is nabij en daarmee 

ons moment van invloed en grip op onze toekomst en een consistente 

beleidsvoering in Radio Kootwijk. Na het akkoord verandert er dras-

tisch meer….  

Niets blijft zoals het is! Vergis je hierin niet en doe geen ongegronde 

aannames, want dat kan je duur komen te staan. 

 

“Als er geen vragen waren gesteld door de Dorpsraad, dan was er al een 
positief Collegebesluit geweest over het bestemmingsplan Radio Kootwijk 
in het voorjaar. De Dorpsraad was niet van deze agendering op de hoogte. 

Dat hadden we wel moeten zijn.” 

De dorpsraad:  

“TE VEEL VERTROUWEN GEHAD” 

Vraag: Wat verwacht de dorpsraad 

nu van mij? 

Antwoord:  Lees dit goed door. Denk 

na over de trend die is ingezet. Infor-

meer ons over je gedachten, klachten 

of opmerkingen. We hebben ze hard 

nodig! Wees aanwezig op ledenverga-

deringen en spreek je uit. 

Vraag: Hoe komt het dat dit nu in 

eens naar boven komt? 

Antwoord:  Er is veel  vastgelegd en 

aangekaart door de vorige dorpsraad.  

Daardoor wordt de trend  die de afge-

lopen vier jaar is ingezet door Staat-

bosbeheer duidelijk. Ook het bestem-

mingsplan zit in een afrondende fase.  

Vraag:  Ik denk dat het anders in el-

kaar zit.  

Antwoord: Het is goed om te be-

seffen dat wanneer je iets ‘denkt’ of 

‘denkt te weten’, dat je feiten gaat 

verzamelen. Hoe weet je dat en is dat 

ook zo? Want je buurman ‘denkt’ 

namelijk dat het anders zit. Alleen 

feitelijk informatie houdt stand in een 

dergelijk traject.  Ga dus op zoek naar 

de vraag die erachter zit en ga op zoek 

naar het antwoord. (en informeer ons, 

het kan waardevolle informatie zijn in 

dit proces) 
- 2 - 

mailto:grietjeanchelon@gmail.com


Van wie is elke grond in  
Radio Kootwijk?  
Staatsbosbeheer geeft aan zaken in het verle-
den te hebben uitgevoerd, waar ze zich niet 
verantwoordelijk voor voelt. Wie draagt hier 
dan wel zorg voor? Wie onderhoudt de weg, 
de verlichting en bomenkap? In elk normaal 
ander dorp vallen dergelijke gronden 
(steegjes, grond tussen garages en achterin-
gangen van tuinen) onder beheer van de ge-
meente. Waarom is dat hier niet geregeld? 
Waarom heeft de gemeente dit niet opge-
kocht? Beheer van deze grond past niet eens 
binnen de wettelijke taakstelling van Staats-
bosbeheer? Zie ook pagina 6. Zijn wij nu afge-
sneden van democratische middelen die een 
gemeente ons biedt? 

Veiligheid en bewaking panden  
Onder de PTT waren er in dit 
gebied met veel bedrijfspanden 
permanente beveiliging en be-
waking? Wat is er ondertussen 
verandert dat dat nu niet meer 
hoeft? Wat maakt dat dit gebied 
anders is, dan een (afgelegen)  
industrieterrein? 

Voering van het huidig beleid 
Hoe gaan we in de toekomst (en 
nu) om met zwijnenoverlast, ver-
loedering van de omgeving/
panden en daarmee gepaard gaan-
de overlast, afgelegen parkeer-
plaatsen etc. Welke beleid gaat 
gevoerd worden en wie heeft wel-
ke rol en hoe wordt er gehand-
haafd? Of: waarom wordt er niet 
gehandhaafd? 

Huidige status bestemmingsplan 
Wat was de oude bestemming? 
Wie heeft het initiatief genomen 
voor een nieuwe bestemming? Wat 
is de huidige status van het bestem-
mingsplan? Wat is de inhoud van 
het plan en waar zitten we in het 
proces? Welk beleid gaat gevoerd 
worden op het bestemmingsplan? 
Lees ook pagina 2. 

Asselsweg en Alverschoterweg 
In de nieuwe afspraken tussen SWMA, gemeente Apel-
doorn en Staatsbosbeheer, wordt de Asselseweg afgesloten 
als ook de Alverschoterweg. Mocht de term verkeersluw 
worden gebruikt, dan is het effect hetzelfde als het afslui-
ten van de weg. Na een half jaar is deze weg namelijk niet 
meer begaanbaar. Hoe zijn hierin de omliggende dorpen 
(en gemeente Barneveld) betrokken als Assel, Kootwijk en 
Hoog Soeren? Zijn wij als enige niet benaderd? Hoe wordt 
er rekening gehouden met de leefbaarheid in het dorp? 
Hoe met de veiligheid? Is er ook nagedacht over de kosten 
die het met zich meebrengt voor de dorpsbewoners in het 
omrijden van 20 km per dag woon-werk verkeer? Alsmede 
het omrijden om naar onze relaties in Assel en Hoog Soeren 
te gaan?  Hoe is nagedacht over het wegkomen bij bos-/
heidebrand? Dit onderwerp werd door SBB als kleine wijzi-
ging gezien waar wij als Dorpsraad niet van tevoren van 
op de hoogte hoefden zijn. Welke inschattingsfouten wor-
den er nog meer gemaakt? 

Welk bewonersbelang?  
Hoe kan het dat op belangrijke punten het dorp tegen was en 
het er uiteindelijk toch is gekomen? Lees parkeerplaatsen, 
verkeersoverlast etc.  Welk voordelen hebben wij eigenlijk als 
dorp aan dit bestemmingsplan? Hoe ziet de analyse er uit van 
de positieve en negatieve effecten van dit bestemmingsplan 
voor de leefbaarheid? 

Stapsgewijze ontwikkeling  
Hoe houdt de gemeente grip op de plannen die 
Staatbosbeheer heeft ontwikkeld en zal gaan 
ontwikkelen? Dit geldt zeker als we kiezen voor 
een stapsgewijze ontwikkeling, zogenoemd 
’lean’.  Wie heeft er gekozen voor deze lean-
methode en wat zijn daar de voor- en nadelen 
van? Moet een bestemmingsplan niet duurzaam 
zijn en gekeken worden juist naar het gemeen-
schappelijk effect van vele factoren?  

Investering voor leefbaarheid dorp?  
Er wordt vaak gezegd dat er geen tijd of geld is. Het hele pro-
ject van de herontwikkeling kost miljoenen en er wordt en is 
al heel veel geld gestoken in dit gebied. Maar dit is allemaal in 
het belang van de bezoekers die men wil trekken of kostenbe-
heersing. Wat wordt er gedaan of gelaten voor de leefbaar-
heid in het dorp?  

1. Het kunnen uitoefenen van invloed op de leefbaarheid en veiligheid op onze omgeving 

2. Een duidelijk, consistent beleid en bestemming op ons gebied 

3. Het behoud van waarde van onze huizen en woonomgeving 

ONZE BELANGEN - FIJN WONEN 

VRAGEN, VRAGEN EN NOG EENS VRAGEN 

Welke afspraken zijn gemaakt 
met welke overheid? Hoe ziet de 

regiefunctie van de gemeente 
Apeldoorn eruit. Kortom: van 

wie is Radio Kootwijk? 

Waardedaling van de huizen?  
Wat doet het bestemminsplan 
met de waarde van onze huizen? 
We hebben niet de rust van afgele-
gen wonen en ook niet de geneug-
ten van voorzieningen dichtbij. 
Lees ook pagina 5. 

Verloedering van vele panden van SBB 
met grote aantrekkingskracht 
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Gedoogbeleid Evenementen 
Wat is eigenlijk de huidige status van ons gebied? Hoe 
ziet het gedoogbeleid er uit? Op basis waarvan worden 
nu vergunningen afgegeven? In hoeverre heeft de ge-
meente wel inzicht in alle evenementen? De kleine wor-
den namelijk niet opgegeven maar schenden wel onze 
afspraken en leefbaarheid. Ook wordt er vergund om tot 
23.30 uur het dorp uit te rijden met 150 auto’s, terwijl de 
afspraak 23.00 uur stilte in het dorp is. Hoe kan dat? Lees 
ook pagina 6. 

 

 
Betalen om te mogen genieten van de natuur? 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken aan een 
landelijke trend, dat SBB stelsel matig gebieden afsluit 
om er dan met ‘betaalde’ toeristen wel in te gaan. Hoe 
rijmt dit met hun wettelijke doelstelling en daarmede 
onze leefbaarheid? Zijn wij straks helemaal ingesloten 
en leven we dan in en op een natuurpark, waar dan 
alleen jeeps van SBB en toeristen het bos in mogen? 
Welke trend wordt ingezet? Tot hoever worden we 
nog ingeperkt?  

Informatievoorziening SBB 
We zijn afgelopen jaren , bewust of onbewust, aan het lijntje 
gehouden en nog steeds door Staatsbosbeheer. Gevraagde infor-
matie komt niet boven tafel, tegenstrijdige informatie, te laat of 
helemaal niet. Trekken en sleuren met daarin Staatsbosbeheer in 
een reactieve houding. Een overheidsorgaan waar wij geen enkel 
invloed op hebben. Van wie zijn wij? Bij wie moeten we zijn met 
wat want de gangbare staatsrechtelijke processen gelden blijk-
baar niet hier in Radio Kootwijk.  Hoe zijn communicatielijnen en 
plannen geïmplementeerd binnen SBB? De projectleider is ex-
tern ingehuurd, maar hoe worden afspraken geborgd in de SBB 
organisatie? 

1. Het kunnen uitoefenen van invloed op de leefbaarheid en veiligheid op onze omgeving 

2. Een duidelijk, consistent beleid en bestemming op ons gebied 

3. Het behoud van waarde van onze huizen en woonomgeving 

ONZE BELANGEN - FIJN WONEN 

Terug naar de natuur?? 
Hoe moeten we het uitgangspunt van de nieuwe bestemming 
‘terug naar de natuur’ en natuur, rust en duisternis interprete-
ren met dat er veel ondernemers bij SBB aan de deur staan om 
dit gebied mede te exploiteren? Lees ook het artikel in de stentor 
op pagina 1. Waarom is dan ooit die camping weggehaald?  Hoe 
wordt er omgegaan tussen de tegenpolen ‘kwetsbare natuur’ en 
‘evenementexploitatie’? Welke compromissen worden gesloten 
en welk effect heeft dat op onze leefomgeving? 

“De afgelopen vier jaar hebben we weinig tot 
geen invloed gehad op onze leefomgeving. Er 
is onduidelijkheid over het gevoerde (gedoog-
)beleid. Gegronde klachten hebben niet geleid 
tot preventieve controles en handhaving van 

zowel gemeente Apeldoorn als  
Staatsbosbeheer. Hoe zit dat nu? Hoe gaat 

dat in de toekomst? “ 

STAATSBOSBEHEER - hinkend op twee benen met 

een evenementenlocatie in kwetsbaar gebied. 

Hoe gaat SBB om met haar klanten en onderaannemers?  
In contracten tussen Staatsbosbeheer en hun evenementenma-
kers staan onze afspraken niet vermeld qua verkeersstilte tussen 
23.00 en 07.00 uur. Er zijn langdurige processen om tot ontbin-
ding over te gaan van evenementenmakers die de afspraken 
overtreden, zegt Staatsbosbeheer over bijvoorbeeld 12Inchcity. 
Lees ook pagina 6. Hoe professioneel zijn deze contracten dan 
opgesteld? Kan SBB dit onderaannemerschap en deze commerci-
ële afspraken met commerciële partijen wel aan? Helemaal in 
een letterlijk en figuurlijk kwetsbaargebied als dit. Lees ook pagi-
na 6. 

VRAGEN, VRAGEN EN NOG EENS VRAGEN 

Hoe zat het ook al weer met 
de Europese subsidie voor na-
tuur? Waarom moest de cam-
ping weg? Waarom kan deze 
huidige vorm van exploitatie 

van Staatsbosbeheer wel? 

Tegenstrijdige berichten Kasteelfeesten 
Staatsbosbeheer zegt geen invloed te hebben op de acti-
viteiten van Kasteelfeesten die regelmatig de afspraken 
met het dorp aan hun laars lappen. Toch is er een zakelij-
ke afspraak tussen hen. Staatsbosbeheer geeft aan dat 
zij het contract gaan ontbinden,  maar dat dit lastig is  en 
heeft dit ook in een rechtzaak verloren. Hoe is er op der-
gelijke zaken dan wel invloed uit te oefenen? Wie hand-
haaft dan en op welke basis? Of gaat dit zoals het gaat, 
omdat de rechter het heeft gezegd?  
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“Het is belangrijk om de waarde van uw leefomgeving te behou-

den voor de verkoopwaarde van uw woning.” 

 

Een makelaar uit Apeldoorn, die hier in het dorp vaker fungeert 
als makelaar en als aankoopmakelaar is daar heel stellig in. “Het 
zijn nu de rust, vrijheid en de natuur wat het uitgangspunt is om 
hier in Radio Kootwijk een huis te kopen. Men verwacht hier bij 
de aankoop van het huis rust, vrijheid en ook het kunnen genie-
ten van deze prachtige natuur. Het ongemak dat zich aandient, 
doordat deze omgeving geen voorzieningen heeft, hebben ze 
voor deze omgevingswaarden over. Hier zijn de prijzen ook 
naar. Door de crisis is wel de waarde gedaald en het duurt ook 
nog wel even voordat dat herstelt is. Maar, het is dus wel be-
langrijk hoe uw woonomgeving zich ontwikkeld.  
 
“Vroeger toen de KPN hier nog zijn kantoren en werkplaats 
hield, waren het de werknemers die hier een huis huurden ver-
bonden aan het werk wat deze omgeving hen bood. Na dat het 
merendeel van de huizen verkocht is aan het personeel van 
KPN, kwamen er in de loop der tijd huizen vrij, die dan weer 
verkocht werden; men komt hier nu wonen omdat men van de 
rust en de natuur houdt en niet meer omdat men hier werkt. 
Dat trekt andere typen mensen en gezinssamenstellingen. Het 
is een veel kleinere doelgroep en dus een kleine markt die hier 
nu voor kiest.“ 
 

“Doordat Radio Kootwijk meer naamsbekendheid heeft gekre-

gen door de inspanningen van Staatsbosbeheer, zijn er in de 

loop der tijd meer toeristen, die het dorp bezoeken. Ook heeft 

hieraan de aanleg van fietspaden en andere voorzieningen t.b.v. 

toeristen, meegehol-

pen. Ook zij willen graag meegenieten van de natuur, die Radio 

Kootwijk ze biedt. Er ontwikkeld zich dus van alles.” 

 

“Toch wordt er daarmee tegelijkertijd geknaagd aan  de waar-

den van beweegredenen van nieuwe kopers. De tijd, dat de 

honden en ook de kinderen zorgeloos buiten konden spelen is 

voorbij. Ze moeten nu oppassen voor het verkeer en niet te 

vergeten voor  

 

de zwijnen. De zwijnen, die vroeger hard wegliepen als ze men-

sen zagen, ko-

men nu achter je 

aan omdat er 

zoveel gevoerd 

wordt. Met na-

me in de winter,  

wanneer er geen 

toeristen zijn, 

kan dat proble-

men opleveren.  

Ook de overlast 

van verkeer bij 

evenementen zijn een groeiend en nog ondoorzichtig probleem 

voor het behouden van de omgevingswaarden.” 

  

Het is belangrijk dat dit unieke dorp de rust en de natuur be-

houd en zo nodig herstelt. Terug naar de natuur. Want welke 

andere beweegreden zou een aanstaande koper van uw huis 

anders moeten hebben?  

Een dorpsbewoner vertelt... 

DE MAKELAAR AAN HET WOORD  

Zwijnentoerisme in Radio Kootwijk zonder handhaving 
op voeren met alle negatieve gevolgen voor veiligheid, 
leefbaarheid en faunabeheer.  

Toen ik  15 jaar geleden 

naar Radio Kootwijk ging 

verhuizen, dacht ik, dat ik 

in een mooi rustig dorp 

zou komen wonen.  Dat 

was ook zo: door de week 

was er werkverkeer op 

vaste tijden en op zaterdag 

en zondag was er alleen 

verkeer van de bewoners.  

In het (dorpje) kon je eigenlijk overal wandelen zonder dat je er an-

dere mensen tegenkwam of even dwars door het bos en over de hei 

met of zonder hond lopen. En als je naar gebouw A liep, was je de 

enige. ‘s Avonds was het donker en stil in Radio Kootwijk. 

 
Dan wordt in 2004 voor de prijs van € 1 het gebied door KPN ver-
kocht aan de overheid. KPN  geeft Radio Kootwijk “terug aan de na-
tuur” was de slogan en er werd zelfs een monument geplaatst bij de 
vijver. Nog nooit heb ik mij zo belazerd gevoeld als nu. Het lijkt wel 
alsof de nieuwe eigenaar SBB het gebied commercieel wil exploite-
ren. Het moet zoveel mogelijk geld opbrengen. Dat er dan 500.000 
mensen per jaar door het dorp denderen, is van weinig betekenis.  
 
 
 

De  controversiële acties tussen natuur– of geldbeheer, volgen elkaar 
op:  

 Het bouwen van parkeerplaatsen in een kwetsbaar gebied 

(bomenkap en aantrekken van toeristen) 

 Het afsluiten van het bosgebied, maar tegen betaling mag je er 

dan wel in (en ik als dorpsbewoner/burger dan?) 

 Veel nachtelijk bezoek door jeugd, mensen die er niets te zoe-

ken hebben en mensen met verkeerde bedoelingen. 

 Het organiseren van allerlei evenementen die met de natuur 

niets te maken hebben 

 Nachtelijke drukte waar er vanaf 23.30 uur er honderden auto’s 

het bos uit rijden ten koste van mijn nachtrust.  

 Vele bomen moesten er gekapt worden omdat hout nu een-

maal geld opbrengt  ten kostte van vele unieke diersoorten in 

de omgeving. 

 Plannen voor het invoeren van wegenbelasting en garagebelas-

ting voor de huizen achter de turfbergweg  

En ga zo maar door… Waar het  zo meteen eindigt met de invoering 

van het bestemmingsplan weet niemand. Maar als het om geld gaat, 

zoals het er nu op lijkt, heb ik er een hard hoofd in en delft de na-

tuur, rust, donkerte en duisternis het onderspit.  

 

De rust in het dorp? Die is net als KPN, verleden tijd. 

Deze steen  is weggehaald door SBB en 
op een onopvallende plaats neergezet. 
Veel zeggend? 
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HIER RADIO KOOTWIJK!!?! 

12inchcity— dancefeest met een programma tot 23.00 uur. 

Veel geluid in kwetsbaar gebied. Tot laat overlast van 

schreeuwende jongelui in het dorp. Bijven hangen enzo. 

Staatsbosbeheer geeft aan het contract te willen stoppen. 

Indien het professioneel is opgezet, zou 12inchcity niet vol-

doen aan de algemene voorwaarden. Waarom blijven we 

ieder jaar toch zoveel overlast houden van een dergelijk ste-

delijk evenement wat ver af staat van rust, donkerte en na-

tuur.  Welke trend wordt hier ingezet? Kijk hier, in de digitale 

versie, de video van de overlast 12inchcity 2014. 

Ook gewacht met naar 

bed gaan tijdens de zo-

meravonden van NJO? 

Ruim 150 auto’s die tus-

sen 23.15 en 23.45 door 

het dorp trekken. Dat 

betekent uitlaatgassen in 

de slaapkamer en vier 

avonden pas vanaf 23.45 

uur naar bed. De klacht 

van  de Dorpsraad is nu in 

behandeling bij de ge-

meente Apeldoorn.  

Kijk hier, in de digitale 

versie, de video van de nachtelijke file in Radio 

Kootwijk. 

Banner, exlusief het plaatje ‘geldwingebied’,  is van de website Staatbosbeheer www.hierradiokootwijk.nl  

EVENEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER 

Red Bull Breakdance 
battle in  
gebouw A op 24 juni 
2014.  

Dit seizoen is een, nog rustig, evenementen-
seizoen vanwege de werkzaamheden aan ge-
bouw A. Vorig jaar was er elk weekend wel 
wat te doen, grote en minder grote evene-
menten.  In het algemeen, hebben we de afge-
lopen vier jaar gemerkt, dat het aantal evene-
menten, georganiseerd door Staatsbosbeheer 
(SBB) en Kasteelfeesten, verontrustend is 
toegenomen. 
Sommige evenementen passen bij de doelstel-
ling van SBB (rust, stilte en donkerte), maar 
helaas is de meerderheid van de evenemen-
ten gewoon puur commercieel en sluiten hier 
niet bij aan.  Onze rust wordt daarbij ook re-
gelmatig verstoord door vele bussen, auto’s 
die (te hard) rijden op soms onmogelijke tijd-
stippen.   
Wij, als dorpsraad, maar  ook vele bewoners 

met ons, hebben dit (te lang) met lede ogen 
aangezien. Wellicht omdat we in de veronder-
stelling waren dat SBB de minst slecht partij 
was om het gebied van Radio Kootwijk te ont-
wikkelen en wij er wel vertrouwen in hadden 
dat juist de rust, stilte en donkerte werden 
gerespecteerd? Of omdat we nog niet de ef-
fecten van deze ontwikkelingen hebben kun-
nen inschatten?  
 
Helaas staan wij als Dorpsraad stelselmatig 
buiten spel. Wij vragen, tot zeurens toe, om 
informatie, maar worden niet, deels of te laat 
geï nformeerd door Staatsbosbeheer en/of de 
gemeente. Het is daarmee voor ons onmoge-
lijk om na te gaan of onze afspraken worden 
nagekomen en daarop te anticiperen.  Of is 
dat juist de bedoeling? 

Het is net hoe je de klemtoon legt. Wordt onze woonomgeving ons langzamerhand afgepakt door Staatsbosbe-
heer? Laat de gemeente Apeldoorn Radio Kootwijk afpakken? Is Radio Kootwijk inderdaad een onderdeel van 
Staatbosbeheer? Volgens de wettelijke taakstelling van Staatsbosbeheer heeft zij doelstellingen aangaande 
’natuurwetenschappelijke, bosbouwkundige, landschappelijke, recreatieve, archeologische, aardkundige of cul-
tuurhistorische waarden’ en mag hierin geen winstgevende onderneming zijn. 
 
De manier waarop nu het gebied geëxploiteerd wordt, is geldwinning. Ook het beheer van de gronden in een 
dorp, zoals de garages achter de Turfbergweg, zijn moeilijk, zo helemaal niet, te rijmen met de wettelijke taak-
stelling van Staatsbosbeheer. Bestuursrechtelijk gezien behoort dat de gemeenten toe. Toch liggen er plannen 
om winst te maken op dit stuk grond, dat voor 1 euro is gekocht, door het invoeren van erfpacht beginnende bij 
600 euro per jaar per bewoner. De vraag is waar dit bedrag eindigt. Dit klinkt als winstbejag op dit stuk grond 
ten koste van burgers aan wie jarenlang de eigenaar van de grond ter goeder trouw, en met vergunning van de 
gemeente, erfdiensten zijn verleend. Geldt deze wet op erfdienstbaarheden niet voor Staatbosbeheer? Bekijk 
hier in de digitale versie de wet aangaande Staatbosbeheer en hier de wettekst erfdienstbaarheid. 

Bomenkap voor de 
verkoop in Radio 
Kootwijk. 
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FILE IN RADIO KOOTWIJK 

…ten koste waarvan? 

BETAALD PARKE-
REN IN HET BOS 

DEN HAAG - DOOR 
INGE LENGTON 
Wie met het gezin de 
auto instapt om een 
frisse neus te halen in 
de vrije natuur, kan 
straks wel eens op 
een slagboom stui-
ten. Natuurorganisa-
ties broeden namelijk 
op een plan om be-
taald parkeren in te 
voeren in hun groot-
ste recreatiegebie-
den. Lees hier verder 
in de digitale versie.  
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https://www.youtube.com/watch?v=-UrIuqsF34s
https://www.youtube.com/watch?v=-UrIuqsF34s
https://www.youtube.com/watch?v=HidVC_Uvqv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HidVC_Uvqv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HidVC_Uvqv0&feature=youtu.be
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008904/geldigheidsdatum_15-03-2011#HOOFDSTUKII
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5.html#230
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23015150/___Betaald_parkeren_in_bos___.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23015150/___Betaald_parkeren_in_bos___.html

