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Dorpsraad/Belangenvereniging ‘Radio Kootwijk’ Sinds 1980

NIEUWSBRIEF EDITIE april 2015
Beste bewoners van Radio Kootwijk,
Bijgaand de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.
Een samenlevingscontract
Van onze voorzitter

Vorige week is mijn broer getrouwd. Dat was dus groot feest en een drukke
periode is nu weer achter de rug, want ook van de familie wordt dan wat
gevraagd. Een belangrijk onderdeel op zo’n dag is het tekenen de akte; het
samenlevingcontract. Het contract wat mijn broer en nu mijn schoonzus bindt aan
elkaar en waarin ze hun liefde bezegelen. Een handtekening waarmee ze zeggen
‘op deze manier willen we samen verder en op deze manier ons geld en
eigendommen beheren.’
Om met deze woorden te spreken, zijn wij met de gemeente Apeldoorn en Staatsbosbeheer in ondertrouw
met de intentie tot het bezegelen en finaliseren van ons ‘samenleven’. We zijn nu volop in gesprek hoe
zo’n samenlevingscontract en –relatie er uitziet, wat hiervan in een bestemmingsplan geregeld kan worden,
wat in een convenant, waar we procesafspraken over maken en wat we gaandeweg ontwikkelen. Eigenlijk
zoals het in elke liefdesrelatie gaat, toch?
Vele gesprekken met bewoners, gemeente, staatsbosbeheer, het aanstellen van een woordvoerder en een
aanbod voor financiële ondersteuning voor ondersteuning van de dorpsraad…. Kortom… er gebeurt veel
in korte tijd en daar besteden we in deze nieuwsbrief nog verder aandacht aan.
Om zorgvuldigheid te betrachten, voldoende aandacht en tijd te kunnen geven aan deze stappen en onze
relaties en om snelheid te maken inzake het bestemmingsplan, hebben we Cees Poortman als
woordvoerder gevraagd. We kijken uit naar de gesprekken in deze fase en het bevestigen van ons
‘samenleven’ met de gemeente en Staatsbosbeheer.

Een nieuwe woordvoerder Cees Poortman
De Dorpsraad heeft het afgelopen jaar heel veel tijd besteed om grip
te krijgen op het traject van de aanpassingen van het
bestemmingsplan. Dit was een tijdrovend en soms niet geheel
pijnloos traject waarbij in veel gevallen het leek alsof de betrokken
partijen niet gewend waren (en soms niet bereid waren) om met ons
de verdieping te zoeken.
Dit is op zich begrijpelijk aangezien het proces om te komen tot een
nieuw bestemmingsplan nu reeds meer dan 8 jaar duurt en voor veel
partijen onderhand met de nodige frustratie gepaard gaat.
Desalniettemin vonden wij als bestuur het noodzakelijk om te doen
wat we konden om de feitelijkheden te bepalen.
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Omdat het bestuur dit complexe traject in de avonduren erbij moest doen hebben we vaak net
even te weinig tijd gehad om ook de relatie met alle verschillende partijen optimaal vorm te
geven. Het bestuur is zich bewust dat juist de relatie met de gemeente en SBB ontzettend
belangrijk is en daarom zijn wij erg blij dat wij Cees Poortman bereid hebben gevonden om in de
rol van woordvoerder in de komende periode de contacten met deze partijen te onderhouden.
Zoals bij de meeste van jullie bekend heeft Cees als voorzitter van de Dorpsraad in de periode
2007 tot 2011 het eerste traject voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan vanuit het dorp
begeleid. Hierdoor brengt Cees ook de nodige kennis van de materie in het proces mee en kent hij
de meeste mensen bij de gemeente en SBB nog uit het verleden. Doordat Cees momenteel geen
‘full time day job’ heeft kan hij de nodige tijd investeren.
Cees heeft al een vliegende start gemaakt en reeds een intensief en constructief contact met alle
partijen opgebouwd.

Komst Wisenten een jaar uitgesteld- foto Leo Linnartz
De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad zich bezig gehouden met de aangekondigde komst van
de Wisenten. Weliswaar heeft SBB op de bewonersbijeenkomst hieromtrent het één en ander
verteld en aangekondigd en zijn verschillende bewoners op de Gerritsfles gevraagd naar hun
mening inzake plaatsing van de afrastering, de Dorpsraad is niet structureel betrokken geweest bij
dit toch wel ingrijpende project in Radio Kootwijk. Hierdoor bleven veel vragen en zorgen
bestaan.
Om alsnog een goed inzicht te krijgen in de concrete plannen en de gevolgen van de eventuele
komst van de Wisenten en om te kunnen bepalen wat de eventuele (verkeers)consequenties voor
het dorp zouden zijn hebben wij medio februari de gemeente een aantal vragen gesteld.
Deze vragen zijn medio maart in conceptvorm door de partijen (St. Wisenten en SBB)
beantwoord. Omdat het besluit voor 1 April genomen moest worden is er op 26 maart een overleg
geweest tussen de Gemeente Apeldoorn, de Stichting Wisenten, Staatbosbeheer en de Dorpsraad.
Het standpunt van de dorpsraad was dat er nagenoeg geen onderzoek is gedaan naar de
verkeersconsequenties (en met name het zwerfverkeer) van het project, wat als “een toeristische
trekpleister van formaat” wordt betiteld, en vervolgens dus ook geen afdoende c.q. overtuigende
verkeersmanagement maatregelen zijn voorzien in het plan.
Voorts is het de mening van de Dorpraad dat in de huidige opzet de genoemde 3.500 tot 5.000
gecoördineerde bezoekers aan de Wisenten onder de beperking van het aantal bezoekers van de
gebouwen C, D en E zouden komen te vallen. Dit zou ons inziens het verdere gebruik van de
gebouwen C,D en E uitsluiten. Het lijkt ons dat wij als bewoners geen onoverkomelijk bezwaar
hebben tegen de Wisenten op zich maar dat zonder dat de verkeersconsequenties van
gecoördineerde bezoekers en zeker ook het zwerfverkeer goed zijn uitgewerkt kunnen wij het
project niet steunen.
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Naar aanleiding van dit overleg heeft SBB besloten de komst van de Wisenten met minimaal een
jaar uit te stellen. In dit jaar moet bepaald worden of de huidige opzet optimaal is en hoe
voorkomen kan worden dat de bezoekersstromen voor de Wisenten een additionele belasting voor
de omgeving en het dorp veroorzaken. ( Zie bijgevoegd het officiële bericht van SBB )
Zorgvuldige voorbereiding komst wisent kost meer tijd
Na jullie brief aan de burgemeester en ons gesprek van vorige week donderdag laten we jullie
weten dat de partners Stichting wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK hebben besloten
dat de komst van de wisent naar de omgeving van Radio Kootwijk dit voorjaar nog niet kan. De
zorgvuldige voorbereidingen en samenwerken aan draagvlak kosten meer tijd. Uit overleg met het
dorp blijkt dat er zorgen zijn over het autoverkeer naar het wisentgebied. Staatsbosbeheer gaat
met de dorpsraad van Radio Kootwijk verder in gesprek om het vervoerplan uit te werken voor het
hele gebied inclusief het wisentterrein en dit plan te operationaliseren. Uiteraard in samenspraak
met de gemeente.
Een ander belangrijk punt voor de partners is dat de drinkvennen in het leefgebied voor de
dieren nog niet klaar zijn.
Het voorjaar is de beste tijd om de dieren te vervoeren en te laten wennen aan een nieuw
leefgebied.
De partners gaan de te zetten vervolgstappen in beeld brengen inclusief de planning.
Er is veel werk verzet sinds oktober 2014. De voorbereidingen voor de komst van de wisent naar
de Veluwe gaan verder in overleg met de omgeving.
We nemen contact op met de dorpsraad om hierover verder te praten.

Ingekomen brief
Wij hebben recentelijk een brief ontvangen van
een aantal bewoners waarin zij hun zorg
hebben geuit aangaande onder andere de relatie
met SBB. Bij deze willen wij deze bewoners
nadrukkelijk bedanken voor hun moeite om
hun zorg met de Dorpsraad te delen. De
Dorpsraad is een orgaan van het dorp, voor het
dorp en door het dorp.
De dorpsraad is er voor u en om uw belangen
te behartigen en wij doen onze uiterste best om de juiste dingen te doen in belang van alle
bewoners van het dorp.
De materie is vaak erg complex en de interactie met de verschillende partijen vaak moeilijk.
Wij zien niet alles en maken uiteraard ook de nodige fouten. Daarom zijn we heel blij als we uit
het dorp meningen en suggesties krijgen.
De brief die wij hebben ontvangen benoemde met name de zorg dat de relatie met SBB niet
optimaal is en de vrees dat we aansturen op het geheel afwijzen van het bestemmingsplan.
Terugkijkend kunnen wij ons voorstellen dat deze zorg ontstaan is en wij hebben deze ook reeds
eerder onderkend. Een nauwe, open en constructieve relatie met SBB is één van de kern
doelstellingen van de Dorpsraad. Wij zijn daarom blij dat we Cees Poortman bereid hebben
gevonden om als woordvoerder de relaties met o.a. SBB te versterken. En wij kunnen zeggen dat
de aandacht die Cees kan besteden al heeft bewerkstelligt dat er nu weer een intensieve,
constructieve en positieve interactie met SBB bestaat.
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Verder kunnen wij beamen dat een volledige herziening van het bestemmingsplan en de daarmee
onvermijdelijke meerjarige onzekerheid inderdaad zeer onwenselijk zou zijn.
Een volledige herziening is niet de doelstelling van de dorpsraad en daarbij komt dat het dorp
eerder heeft ingestemd met het oorspronkelijke bestemmingsplan en dat dus het aansturen op een
volledig herziening vanuit de dorpsraad niet aan de orde is.
Wel is het zo dat wij de wijzigingen die nu bepaald worden (en welke op het moment dat wij dit
schrijven niet bij ons in finale vorm bekend zijn) nauwkeurig zullen evalueren om te zien of de
belangen van het dorp niet in het geding zijn. Mochten de belangen van het dorp geschaad worden
dan zal de dorpsraad zich, in overleg met het dorp, hiertegen verzetten.
Wij willen de bewoners die de moeite hebben genomen hun zorg en hun suggesties met de
dorpsraad te delen nogmaals bedanken voor hun moeite en betrokkenheid.
Conifeer
Op zaterdag 28 februari werd de grote conifeer uit de voortuin van Rogier en Annemarie
omgezaagd. Onder veel belangstelling van dorpsbewoners begon Gert Bos met deze zaagklus
aan de 90 jaar oude conifeer. Alles verliep prima volgens plan.
Vanaf de eerste zaagsnee tot de weg weer vrijmaken duurde nog geen 30 minuten.
Opmerkelijk, zelfs bij het vallen van de conifeer is geen berkenboompje geraakt in het bos.
Knap hoor.

Verkeersmanagement plan
SBB heeft de ervaring van verkeersstroom de afgelopen jaren omgezet in een concept
verkeersmanagement plan. Dit plan omhelst alle elementen van het verkeersmanagement. Hierbij
valt de denken aan parkeergelegenheid voor zowel bezoekers als bewoners, verkeersremmende
maatregelen, parkeerverboden en bebording, handhaving, verkeersdrempels, soort groepsvervoer
(grootte van de bussen, frequentie e.d.), tijden voor op- en afbouw verkeer, etc. etc.
Het concept van de plan ziet er al goed en hoopgevend uit.
Uiteraard is de Dorpraad als primaire betrokken bij de verder uitwerking van deze plannen.
Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van deze plannen en t.z.t ook een inhoudelijke
presentatie van de inhoud laten verzorgen.
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Lammetjesdag Hoog Buurlo
Met een knipoog naar het vorige onderwerp, dit evenement was op zaterdag 21 en
zondag 22 maart. Per dag waren ongeveer 1.500 enthousiaste bezoekers aanwezig op het terrein
van de schaapskooi. Deze 2 dagen waren door SBB zeer goed geleid waardoor dit evenement
voor het dorp vrijwel onmerkbaar is gebleven.
Running diner 28 maart
De twee organisatoren Hanneke de Vries en Mieke Kuiper hadden ook dit jaar weer voldoende
enthousiaste aanmeldingen ontvangen zodat alle deelnemers deze avond op de fiets of met de auto
(en niet op de sportschoenen zoals sommigen denken)
heen en weer tussen de deelnemende huizen in Radio Kootwijk.
Het idee om in elk huis een ander gerecht te eten, viel weer in goede
smaak. Het is geen haute cuisine, maar met een beetje aandacht en
eigen invulling, eet je iedere keer weer wat bijzonders.
Met een wisselend gezelschap aan tafel bij de diverse gerechten,
levert dat leuke gesprekken op.
En als Ariane van de Burg aanschuift bij jouw aan tafel, krijg je
traditiegetrouw een viooltje.
Wie niet geweest is? Heeft wat gemist…. Vinden de
deelnemers. En dat is een goed teken en een mooie basis
voor volgend jaar. #RD16

Eieren gooien – 1e paasdag zondag 5 april
Dit gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Dan maar een plaatje er bij uit de oude doos.
De tijd dat er nog eieren gezocht werden i.p.v. gegooid. Hoe,waar, anneer is dat veranderd? ;-)
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Eénmalige collectant gezocht voor de Hartstichting:
Vele jaren beschikt ons dorp al over een vaste collectant voor de Hartstichting namelijk
mevrouw Udo die trouw tijdens de collecteweek van deur tot deur gaat.
Dit jaar is de collecteweek van de Hartstichting van 7 t/m 11 april.
Mevrouw Udo heeft niet de gelegenheid om tijdens deze week te collecteren.
Daarom deze éénmalige oproep:
Bent u in de gelegenheid en spreekt het u aan om voor 1 keer collectant te zijn voor
de Hartstichting tijdens de week van 7 t/m 11 april neemt u dan contact op
dhr. Wim Bloemendaal uit Hoog Soeren, telefoon: 055-5191458
Foto album paaseieren gooien en dauwtrappen 2014
De dorpsraad ontving zondag van Ruud Oskam nog 2 leuke digitale foto albums van
bovenstaande evenementen welke vorig jaar werden georganiseerd.
Vind u het leuk om deze foto’s te bekijken stuurt u dan een mailtje naar
grietjeanchelon@gmail.com vermeld er even bij om welk album het gaat of allebei, ik zal u dan
de desbetreffende link(s) toesturen.
ALV
Zoals al eerder vermeld wordt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering dit jaar
éénmalig in de maand mei gehouden dit vanwege de tijdsplanning van het bestemmingsplan.
De ALV zal worden gehouden op woensdag 27 mei 2015.
Evenementen in gebouw A en rondom het dorp:
De theatergroep plezant heeft elke 1e zondag van de maand de zalige zondag en elke 3e zondag
van de maand een zoete zondag. 150 personen kunnen daar bij aansluiten deze zijn op dit moment
nog niet volgeboekt. De tijden zijn van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Datum:
2-4-2015
5-4-2015
5-4-2015
5-4-2015
8-4-2015
10-4-2015
13-4-2015
14-4-2015
16-4-2015
18-4-2015
19-4-2015
19-4-2015
19-4-2015
20-4-2015
20-4-2015
23-4-2015
23-4-2015
26-4-2015
27-4-2015
30-4-2015

Naam:
Intercompany
groepsexcursie
groepsexcursie
Zalige Zondag
meeting
Groepsexcursie
meeting
Cursus
meeting
Groepsexcursie
Zoete Zondag
groepsexcursie
Groepsexcursie
meeting
Evenement 20 tot 24 april
Diner
meeting
groepsexcursie
Kroon op je eigen dag
Plezant in theaterloods

Aantal personen:
50
20
15
nog niet bekend
25
10
9
4
10
13
nog niet bekend
13
25
10
72
60
8-10
20
100
150
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Tijdstip:
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:30 uur
13:00 - 15:30 uur
11.00 – 17.00 uur
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:30 uur
09:00 - 17:00 uur
09:00 - 17:00 uur
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:30 uur
11.00 – 17.00 uur
13:00 - 15:30 uur
13:00 - 15:30 uur
09:00 - 17:00 uur
09:00 - 18:00 uur
18:00 - 22:00 uur
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:30 uur
08:00 - 21:00 uur
11:00 - 17:00 uur

Wij wensen u Gezellige Paasdagen!
tot de volgende nieuwsbrief

E-mail adressen:
Als u deze brief via de brievenbus ontvangt, betekent dit dat ik geen of niet het goede e-mail adres
van u heb. Natuurlijk is het goedkoper om post van de dorpsraad te mailen. Als u in het bezit bent
van een e-mail adres, wilt u dit dan doorgeven door een mail te sturen naar
grietjeanchelon@gmail.com
Ook als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken middels een
mail naar grietjeanchelon@gmail.com
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