Nieuwsbrief maart 2020 Dorpsraad Radio Kootwijk
Beste bewoners,
In plaats van een geplande ALV op de 25e maart communiceren we nu noodgedwongen via een nieuwsbrief. Corona
heeft een grote invloed op ons leven en het is nog onduidelijk hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen. Hopelijk blijven we
met z’n allen in goede gezondheid. Via de media kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en hoe u uzelf en
uw naasten kunt beschermen.
Informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
De dorpsraad wordt ook door de gemeente Apeldoorn op de hoogte gehouden. Indien dat relevante informatie
betreft informeren we u daarover. Voor ons kleine en afgelegen dorp betekent het vooral om met gepaste
voorzorg toch even met uw buren af te stemmen of u elkaar ergens mee kunt helpen en hoe de gemoedsrust is.
Laat weten of u ergens behoefte aan heeft; vraag desnoods om hulp via de dorpsraad dan kijken wij hoe we daar
invulling aan kunnen geven.
Heel veel sterkte in deze vreemde en onzekere tijden.
De Dorpsraad Radio Kootwijk

Foto: Radio Kootwijk, gebouw A, in meer levendige tijden. Grasnapolsky festival, februari 2016
Deze nieuwsbrief kent niet veel nieuws omdat vanwege stikstof en corona menig activiteit en/of overleg stil ligt.

Verdrietig nieuws

Afgelopen maandag melde Johan Pastoors dat zijn vrouw, Marijke, die nacht plotseling is overleden.
Vanwege corona kan de crematie vrijdag a.s. slechts in zeer beperkte kring plaatsvinden. We wensen
Johan heel veel sterkte met dit zware verlies. Kaartje: Radioweg 6.

Agenda

Tot nadere orde zijn er vanwege Corona geen groepsactiviteiten gepland. De ALV en Malabar die de
komende weken gepland stond zijn afgelast. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er met Pasen een
gemeenschappelijke paasactiviteit in het dorpshuis georganiseerd kan worden zoals voorheen, en
geen dauwtrappen met hemelvaart. We volgen de ontwikkelingen en het advies vanuit de overheid.
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Dorps- & Wijkraden & burgerparticipatie.

Wellicht heeft u in de lokale media vernomen dat er onrust is onder de Dorps- en wijkraden. Vanuit de
volgend jaar operationeel te worden Omgevingswet is een herziening van de burgerparticipatie aan de
orde. Tevens is de gemeente voornemend om de subsidie en positie van de dorps- en wijkraden van de
gemeente Apeldoorn te herzien. Dit heeft er toe geresulteerd dat de Raad opdracht heeft gegeven aan
wethouder Willems om een voorstel vanuit de raad uit te werken. Het overleg tussen de wethouder en de
dorspraden resulteert niet in een goed gevoel bij de dorpsraden dat onze collectieve belangen voldoende
worden geborgd. Onze interim dorpsraad is de afgelopen maanden actief betrokken geweest op dit
thema waarbij enkele bijeenkomsten zijn bezocht en gezamenlijke standpunten zijn uitgewerkt vanuit de
collectieve dorpsraden. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de ontwikkelingen. Wethouder
Willems is aan zet om een alternatief voorstel uit te werken.

Bestemmingsplan & stikstof

Eelco Schurer van Staatsbosbeheer (SBB) geeft aan dat elk moment de Raad van State opnieuw naar de
vergunning van het bestemmingsplan kan kijken. Vervolgens is er 2x6 weken inspraak procedure
mogelijk, of te wel rond mei weten we waar we staan. Tot die tijd kunnen bijvoorbeeld ook de individuele
contracten tussen SBB en bewoners van de Turfbergweg 4-50 over een perceel voor een schuurtje niet
afgesloten worden omdat er geen geldend bestemmingsplan onder ligt.

Veiligheid
Geen nieuws

Parkeren

Geen nieuws. Parkeerkaarten kunnen na afstemming met Laura van der Klink bij haar verkregen
worden (Radioweg 13; dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com).

Convenant

Het herziene convenant stond deze maand op de agenda maar is vanwege corona uitgesteld.

Schuurtjes

Zie bestemmingsplan & stikstof

Dorpsraad

Mirjam Knulst heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als dorpsraadlid. Er komt
daarmee automatisch een einde aan haar drie jarige zittingstermijn, inclusief de interimperiode van
de afgelopen maanden.
Zodra het verantwoord is kunnen we een ALV beleggen waar onderstaande leden officieel verkozen
kunnen worden:
•

Laura van der Klink (secretaris)

•

Johan Mulder (Penningmeester)

•

Frank Beltman (lid)

•

Gert Bos (lid)
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Indien gekozen vormen zij samen met Hugh Jansman (vz) en Robert Sühre (m.n. beheer dorpshuis)
de dorpsraad. De Gemeente heeft ons (en de andere dorpsraden) uitstel gegeven om allerlei
documenten die nodig zijn voor oa subsidie toe te sturen.

Communicatie

Communicatie met de dorpsraad verloopt via de mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.
Zijn er vragen of opmerkingen, dan via die weg. App-groepjes zijn populair, maar reacties daar zijn op
persoonlijke titel.

Natuur

Wisenten

Ark natuurontwikkeling heeft de dorpsraad geïnformeerd over het bijplaatsen van een nieuwe wisentstier
ter vervanging van de vorig jaar uitgeplaatste stier (naar een ander natuurgebied). Afgelopen week is
een 7 jaar oude stier uit de kudde van de Maashorst (Brabant) naar de Veluwe gebracht. Meer informatie
via de volgende link:
https://www.ark.eu/nieuws/2020/de-veluwe-verwelkomt-grote-wisentstier
https://wisentopdeveluwe.nl/

Wolf

Op de Noord Veluwe is een jonge wolf doodgereden. De solitaire wolvin van de midden-Veluwe die ook
geregeld in onze omgeving actief is, is nog steeds aanwezig. https://www.wolveninnederland.nl/nieuws
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