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 4 mei Dodenherdenking 

Zoals gebruikelijk heeft de dorpsraad namens het dorp een bloemstuk geregeld om bij het 

monument te plaatsen. Helaas is niemand van de dorpsraad beschikbaar om de herdenking bij 

te wonen en vorm te geven. Graag vernemen we of iemand dit vanuit het dorp wil oppakken, 

het bloemstuk is al geplaatst maar het zou fijn zijn als iemand een kort woordje kan spreken 

of een mooi gedicht voor kan dragen ter herinnering en ere van hen die voor onze vrijheid het 

grootste offer hebben gebracht. Helaas is er geen koffie na afloop in het dorpshuis. 

31 mei Malabar 

Op 31 mei zal vanaf 20:30 uur de bar weer open zijn voor een gezellige avond. 

Veiligheid 

AED: Het is ons gelukt. Met elkaar en voor elkaar!! We zijn trots dat we vanuit het dorp uit 

loyaliteit 2 AED’s hebben kunnen organiseren. Eén komt ter hoogte van de driehoek in Radio 

Kootwijk, één op de Gerritsflesweg. De dorpsraad verkent (o.a. met gemeente) wat de beste 

plekken zijn inclusief de vereisten daarvoor om ze te kunnen plaatsen en tevens hoe ook de 

reeds aanwezige AED’s in de regio bekent en bereikbaar worden. Laten we hopen dat we ze 

nooit hoeven te gebruiken. Maar wat mooi dat we dit met elkaar toch voor elkaar hebben 

gekregen. Vanuit hier willen we dan ook iedereen heel hartelijke bedanken voor de inzet, 

ideeën en bijdragen. 

Parkeren 

Er zijn raadsvragen gesteld over de overlast in ons dorp (krantenartikel in Stentor). Gemeente 

verkent nu of handhaving meer prioriteit kan krijgen. Tevens of de Staatsbosbeheer BOA’s 

ook voor verkeersovertredingen mogen optreden. Vervolgens zullen we met gemeente en 

Staatsbosbeheer verkennen welke middelen nog meer mogelijk zijn, zoals paaltjes in de berm 

in de regio rond het parkeerveld (waar de meeste illegale parkeerders staan / de overlast het 

grootst is). 

Convenant 

Staatsbosbeheer, De Gemeente en de Dorpsraad waren van mening dat het convenant aan 

revisie toe was en hebben daarvoor de eerste aanzet geleverd. Er heeft een actualisatie op de 5 

hoofdthema’s plaatsgevonden. Dit wordt op korte termijn uitgewerkt en door de drie partijen 

besproken voordat er de nodige handtekeningen onder kunnen worden gezet. De bewoners 

ontvangen hiervan dan een bericht waarin de belangrijkste wijzigingen zullen worden 

toegelicht. 

Tot dat er een nieuw getekend convenant ligt, blijft de oude van kracht. Het parkeren bij C en 

D betreft daarmee een gedoogsituatie die uiterlijk op 1 januari 2020 is geëindigd. 

Schuurtjes 

Hier is iets over geschreven in de nieuwsbrief van SBB. 



Koffie ochtend 

Vrijdag 7 juni is er weer een koffie ochtend. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar. 

Dauwtrappen 

Zijn er nog mensen die mee willen helpen met het dauwtrappen? Zij kunnen zich melden bij 

Paul en Remke. 

Dorpsraad 

Tijdens de ALV heeft de dorpsraad een oproep gedaan aan de bewoners om de dorpsraad te 

komen versterken. Dit kan zijn door deel te nemen aan het bestuur als lid, één van de 

portefeuilles over te nemen of als flexibele schil. Met dit laatste bedoelen we hand- en 

spandiensten verrichten of themagewijs een stukje verantwoordelijkheid oppakken. Een mooi 

voorbeeld is hoe activiteiten georganiseerd worden met behulp van de subsidie. Maar is er 

ook dringend hulp nodig bij het verder uitrollen van Firewise. We hopen met deze 

nieuwsbrief meer bewoners te enthousiasmeren om een stukje bij te dragen aan het prettig, 

samen en veilig wonen in Radio Kootwijk. 

Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com, dan 

kunnen we bespreken wat jouw mogelijkheden en wensen zijn. 

Firewise 

Vorig jaar hebben we een avond gehad over Firewise. Afgelopen dorpsraadvergadering 

hebben we daar nog even met de gemeente / Steven over gesproken. Hij gaat met Constantijn 

afstemmen hoe het er voorstaat qua uitwerking en uitvoeren wat betreft de regionale aanpak. 

Daarnaast gaf de brandweer al aan dat wij als bewoners / dorp ook een eigen verantwoording 

hebben, op en rond ons erf en ons huis (prioriteit brandweer ligt bij redden van levens, niet 

van huis/inboedel; dat laten ze rustig uitbranden…). Hoe kunnen we bij een eventuele 

natuurbrand het risico op brand in het dorp verkleinen, dan wel bij een eventuele brand in het 

dorp de schade beperken. Wat kunnen bewoners zelf doen om het risico op brand in het dorp 

te verkleinen en, indien de brand het dorp bereikt, om de schade te beperken (overwaaien in 

plaats van uitbranden)? 

Wat er die avond al werd gemeld was onder andere: houtopslag tegen de huizen, dakgoten 

schoon houden, naaldbomen als grove den op erf op een afstand van de huizen, etc. 

Wat zijn de regels/gedragscodes met betrekking tot vuur in code oranje/rood en in het 

algemeen (roken, bbq, vuurkorven) eigen erf / regio rond dorp? 

Zijn er bij jullie als dorpsbewoners nog ideeën over wat we met elkaar kunnen doen of laten 

om de (brand)veiligheid in het dorp te vergroten? 
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