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NIEUWSBRIEF EDITIE juli 2015 
 

Beste bewoners van Radio Kootwijk, 

Bijgaand de derde nieuwsbrief van dit jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Van onze voorzitter 

Vakantie!!!! Eindelijk dan! Na een roerig jaar is 

de dorpsraad in zomerreces. En daar zijn we als 

dorpsraad echt aan toe. In september hopen we 

met nieuwe, frisse moed te starten met de eerste 

overleggen op basis van een nieuw 

bestemmingsplan, een convenant en met de 

toekenning van een subsidie voor ons nieuwe 

dorpshuis! Hierover leest u meer in deze 

nieuwsbrief en in de bijlagen.  

Het gaat volgend seizoen een avontuurlijke 

vakantiereis worden. Een groepsreis, wel te 

verstaan. We hebben afspraken gemaakt over de planning, de activiteiten en waar we naar toe gaan. Nee, de 

avonturen die we gaan meemaken, kunnen we niet voorspellen. En soms zullen we een beetje bij moeten 

sturen, als we merken dat we de boot gaan missen. Maar voor nu… de koffers zijn gepakt, de benodigde 

reisdocumenten zijn bijna allemaal binnen….de reis naar de nieuwe bestemming van Radio Kootwijk kan 

beginnen. 

Rest mij jullie ook een heerlijke vakantie toe te wensen en te genieten van wat de 

zomer brengt in Radio Kootwijk of ‘elders’.  

Verslag Algemene Ledenvergadering en infoavond bestemmingsplan 

 

Op maandag 18 mei was onze jaarlijkse ALV. Deze avond hadden we 

gecombineerd met  

“de laatste stand van zaken” rondom onze bestemmingsplan welke op 21 mei 

door de gemeenteraad in de Politieke Markt Apeldoorn besluitrijp is 

verklaard. 

De notulen van de ALV en de infoavond bestemmingsplan hebben wij als 

bijlages bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 

                         
                                             

                                            Inspraak door de voorzitter tijdens de Politieke Markt Apeldoorn                                       

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMiLpLDV6sYCFYEI2wodM-AK4Q&url=http://www.tuinposter.nl/39486-caribisch-vergezicht-met-hangmat-en-palmboom/&ei=9WmtVYi9CYGR7AazwKuIDg&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNFx1L5TPAmbZ4By1Lsv2DHgEF_q2g&ust=1437514593106242


Secretariaat: turfbergweg 44 7348BC Radio Kootwijk telefoonnummer 055-5191146 

  

Samenstelling bestuur dorpsraad/belangenvereniging 

 

In de notulen van de ALV zal het u niet ontgaan, Robert Sühre legt in maart 2016 na bijna 16 jaar 

zijn functie als penningmeester neer. Hij zal wel aanblijven als dorpshuisbeheerder. 

Grietje Anchelon zal in maart 2016 ook haar functie als secretaris neerleggen, zij werd in maart 

2013 gekozen voor 3 jaar en dit eindigt dus in maart 2016. 

Marit Elders is in maart 2014 als voorzitter gekozen voor een periode van 2 jaar, zij zal in maart 

2016 zich herkiesbaar stellen.  

 

Uit bovenstaande kunt u wel opmaken dat wij dringend op zoek zijn naar een nieuwe 

penningmeester, secretaris en voorzitter. Maar ook nieuwe leden zijn bijzonder welkom binnen de 

dorpsraad/belangenvereniging. Voelt u zich betrokken en wilt u graag een steentje bijdragen voor 

2 of 3 jaar reageert u dan op deze oproep middels een mailtje naar grietjeanchelon@gmail.com. 

  

Het dorpshuis 

 

De dorpsraad heeft in samenwerking met SBB een subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente 

Apeldoorn voor het verbouwen/renoveren van een groot gedeelte van gebouw T op het 

zendterrein. Het gaat hier om een subsidiebedrag van maximaal € 25.000,-- . Het subsidie bedrag 

is toegekend door de gemeente Apeldoorn. We gaan nu samen in gesprek met SBB over de 

uitwerking van het plan. Er wordt ook gerekend op de hulp van mensen uit het dorp om samen het 

dorpshuis te bouwen. Dus geef je op bij ons! 

 

“Zorg” in de dorpen 

 

Dit onderwerp hebben wij al toegelicht in de nieuwsbrief van november 2014. 

Het zal u niet ontgaan zijn, kranten staan er vol mee en ook op de tv is dit onderwerp veelvuldig 

aan bod. Vanaf 1 januari 2015 dienen gemeenten zelf te zorgen voor “de zorg” binnen hun 

gemeente. Het budget is geslonken van 100%  naar 60% en dit betekent dus bezuinigen. Termen 

als mantelzorg, participatie en vrijwilligers worden vaak genoemd. Het jaar 2015 vormt dan ook 

het overgangsjaar van de zorg zodat per 1 januari 2016 alles goed loopt en duidelijk is hoe alles is 

geregeld. Ook richting ouderenzorg zullen een aantal dingen veranderen, alles wordt meer wijk-en 

dorpsgericht. In dorpen voorzien van een huisarts en praktijkondersteuner zullen deze een grote rol 

gaan spelen in de ouderenzorg vanaf 2016. 

Voor buitengebieden waar Radio Kootwijk toebehoort gaan weer andere mogelijkheden spelen, 

wij hebben immers geen huisarts of praktijkondersteuner. Voor ons gaat een apart scenario 

draaien, welke……. dat zijn we druk aan het onderzoeken samen met de gemeente. Op dit moment 

zijn we samen met de gemeente een vragen/inventarisatielijst aan het invullen over zorg en welzijn 

in ons dorp. Op de 2 belangrijkste vragen hierin kon ook de dorpsraad geen antwoord geven, wij 

hebben aangegeven dit middels deze nieuwsbrief aan onze bewoners te vragen. 

 

1. Wat is de behoefte aan welzijn in het dorp? 

Is er bijv. behoefte aan een ouderenadviseur die onze senior bewoners kan ondersteunen bij 

het WMO loket? 

 

2. Wat is de behoefte aan zorg in het dorp? 

 

Heeft u ideeën of een mening hierin, laat het ons weten. In de maand september gaan we dit 

evalueren met de gemeente. Graag mailen naar grietjeanchelon@gmail.com. 
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Whatsapp groep 

 

 

 

 

Helpt u ook mee om Radio Kootwijk veiliger te maken? 

 

Veilig Radio Kootwijk 

 

 

 

 

Voorwoord van onze wijkagent Petra van Doorn, 

 

Beste inwoners van Radio Kootwijk, 

 

Enige tijd geleden deed ik een oproep voor het oprichten van een Whatsapp-groep voor 

Radio Kootwijk. Inmiddels hebben René van Lier en Carla Ebben zich gemeld en heb ik met 

hen om de tafel gezeten en uitleg gegeven over het hoe en wat van een Whatsapp-groep. Om 

Radio Kootwijk nog veiliger te maken, hebben we als politie jullie als inwoners hard nodig. 

Jullie weten wie er in het dorp thuis horen en zien veel eerder verdachte situaties dan dat wij 

die zien. Ongeveer 80% van de heterdaad aanhoudingen vinden plaats nav een melding van 

een burger ! 

Wat is een verdachte situatie? Buikgevoel en intuïtie en gezond verstand spelen hierbij vaak 

ook een grote rol. Twijfel je over de situatie, benader dan een buurman/vrouw via de 

Whatsapp-groep en spreek de persoon samen aan. (zie hiervoor ook de gegevens die hierna 

volgen) 

Zijn er andere zaken waar geen spoed bij is, zoals bijvoorbeeld overlastmeldingen, bel dan 

met 0900-8844, mail naar ondergetekende of vul een contactformulier in via www.politie.nl 

Samen met u hopen we de boeven die zich nog in Radio Kootwijk durven te vertonen aan te 

pakken.  

Geef u op en maak van de Whatsapp-groep in Radio Kootwijk een succes ! 

U werkt mee aan de veiligheid van uw dorpsbewoners en aan de veiligheid van uzelf, immers 

uw dorpsbewoners zullen ook extra een oogje voor u in het zeil houden ! 

Hierna volgt een uitleg over de Whatsapp-groep en hoe u zich kunt aanmelden en dat is echt 

zeer eenvoudig. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u mij bellen of mailen, of u natuurlijk wenden tot de 

beheerders van de Whatsapp-groep.  

  

Met vriendelijke groet, 

Petra van Doorn 

petra.van.doorn@politie.nl 

0900-8844 

  

  

Whatsapp groep?  

In de app kun je groepen vormen, waardoor je op eenvoudige wijze berichten met een grote 

groep mensen kan delen. Iedere groep heeft 1 beheerder die leden toevoegt of verwijderd en 

maximaal 100 nummers. In Radio Kootwijk kunnen dus meerdere personen per huishouden 

zich aanmelden, graag zelfs! Hoe meer ogen en oren hoe beter! 

 

Waarom is een whatsapp-groep nodig? 
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Na een inbraak, diefstal, collectanten/ colporteurs zonder vergunning of  een ander incident 

blijkt vaak dat buurtbewoners iets opvallends hebben gezien, maar dachten dat het toch 

niets was of alleen niets durfden te ondernemen.  

De op te zetten whatsapp-groep is bedoeld om elkaar in ons dorp te informeren over 

verdachte situaties. Hiermee kunnen we ons gezamenlijk laten zien en (potentiële) boeven 

belemmeren in hun plannen. In andere gemeentes blijken whatsapp groepen heel effectief te 

zijn.  

 

Hoe werkt het? 

Voor dit initiatief in Radio Kootwijk is René de beheerder. 

Hij heeft de whatsapp groep “Veilig Radio Kootwijk”aangemaakt en zal ook contact 

opnemen met bewoners in Assel, Hoog Soeren en begin Hoog Buurlose weg, om zo ook de 

whatsapp groepen te laten overlappen. 

 

Hoe kunt u meedoen? 

Als u de beschikking heeft over een smartphone met een Whatsapp mogelijkheid, voeg René 

dan toe aan uw adresboek. Zijn telefoonnummer is 06-29114812. Stuur vervolgens een 

whatsapp-bericht met daarin uw naam, adres en de vraag of u toegevoegd kunt worden aan 

de whatsapp-groep. 

U ziet de uitnodiging voor de groep dan zo snel mogelijk op uw telefoon verschijnen. 

 

Bord aan het begin van het dorp 

De gemeente Apeldoorn ondersteund dit initiatief ook en zal een jaar nadat de whatapp 

groep is opgericht en bij voldoende deelname en initiatief van bewoners, een bord aan het 

begin van ons dorp plaatsen. Zie bijgevoegde afbeelding. 

Ook dit zal hopelijk in de toekomst criminelen afschrikken. Dus des te meer reden om u aan 

te melden en er samen een succes van te maken!  

 

 

 

Wat te doen bij een verdachte situatie  (SAAR) ? 

Signaleren 

Alarmeren 

Appen 

Reageer 

  

Alarmeer 1-1-2 

 

App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen en om te laten weten dat 1-1-2 

gebeld is. Voorkom een regen van 1-1-2 meldingen.  

Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De 

bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. (“ zaak stuk maken”). 

Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op 

zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kunt u met meerder personen uit de  

Whatsapp-groep naar buiten gaan i.p.v. alleen. 

Spelregels voor deelname aan de Whatsappgroep 

 

- Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar. 

- Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de groep wordt opgericht. 

- Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om                                                        

elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een 

melding bij 112 gedaan wordt. 
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- Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

- Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.  

- Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 

Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en opvallende kenmerken kunnen ook 

goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het 

kenteken. 

- Gebruik deze Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 

onderling contact / privéberichten. 

 

 

Deze whatsapp groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een 

melding 112 wordt gedaan.  

Onze wijkagente, Petra van Doorn is op de hoogte van dit initiatief.  

 

 

 

 

 

 

 

Catering Open Monumenten Dagen 

 

Zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande zijn weer de jaarlijkse monumentendagen 

Ook gebouw A opent dit jaar weer haar deuren voor belangstelleden. 

SBB heeft aan de belangenvereniging gevraagd om weer de catering te verzorgen. 

De belangenvereniging kan dit echter niet zonder hulp van de bewoners van Radio Kootwijk en 

dus zijn wij op zoek naar vrijwilligers om alles ook dit jaar mogelijk te maken. 

Middels de mailoproep van Robert Sühre op 16 juni zijn een aantal aanmeldingen binnengekomen 

maar helaas nog niet voldoende om beide dagen goed te plannen. 

Vandaar nogmaals deze oproep: 

 

De belangenvereniging is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende dagdelen: 

 

Zaterdag ochtend            (10:00 - 13.30 uur) 

Zaterdag middag             (13.30 - 17.00 uur) 

Zondag ochtend              (10:00 - 13:30 uur) 

Zondag middag               (13:30 – 17:00 uur) 

 

Kunt u  één (of meerdere dagdelen) meehelpen meld u dan aan en geef uw voorkeur op. 

Aanmelden kan bij voorkeur via email op:   radio-kootwijk@hetnet.nl 

of per telefoon:   055 519 1840 (Robert Sühre) 
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Hittegolf 

 

Bij de warme temperaturen van 3 en 4 

weken geleden zochten wij natuurlijk 

allemaal een beetje verkoeling. Echter 

niet alléén wij, ook Sjors of John Deere 

zocht verkoeling en vond dit in de vijver 

van een dorpsgenoot. Wel even wat 

anders dan een goudvis. 

 

 

Wisenten 

 

Eind april heeft de dorpsraad overleg gevoerd met Stichting Wisenten, SBB en de gemeente 

Apeldoorn. Hierbij heeft de dorpsraad aangegeven dat wij de komst van de Wisenten deze zomer 

niet verantwoord vonden. Dit omdat er in de opzet en communicatie geen aandacht was voor de 

effecten op het zwerfbezoek naar Radio Kootwijk.  

Wij vonden de opzet te wervend en te commercieel, iets wat door de stichting Wisenten werd 

bevestigd. Wij hebben in deze mening steun gevonden bij de gemeente en SBB en naar aanleiding 

van de bezwaren van de dorpsraad is besloten om de komst van de Wisenten een jaar uit te stellen 

om in deze tijd zeker te stellen dat de effecten op de (zwerf)bezoekers voorspelbaar en beheersbaar 

zijn. 

 

Wij waren dan ook verbaast om te zien dat er in mei vergunningsaanvraag werd gedaan voor een 

drinkven ten behoeve van de Wisenten in het terrein voor gebouw E.  

Niet alleen was dit niet overlegt maar tevens zou deze locatie onherroepelijk een trekker worden 

voor zwerfverkeer. Deze aanvraag bleek nog een gevolg van procedures die waren ingezet voor 

het overleg van April. In goed overleg met SBB en stichting Wisent is ook hier geluisterd naar de 

bezwaren van de Dorpsraad en heeft SBB veel moeite gedaan om een andere locatie te vinden die 

geen zwerfbezoekers zal trekken.  

De nieuwe locatie ligt midden in het gebied tussen gebouw E en de Gerritsfles en is niet zichtbaar 

en niet toegankelijk vanaf openbare paden. Hierdoor zal het geen zwerfbezoekers kunnen trekken. 

Ook de Stichting Wisenten heeft begrip voor onze bezwaren aangaande het effect van de wervende 

teksten op de website en heeft verwijzingen naar ‘Radio Kootwijk’ van haar website gehaald.  

De stichting heeft aangegeven geen interesse te hebben in zwerfbezoekers maar uitsluitend 

promotie te willen maken voor een beperkt aantal gecoördineerde bezoekers welke vanaf ’t 

Leesten naar het gebied zullen worden vervoerd. 

 

De dorpsraad is van mening dat de komst van de Wisenten naar het gebied bij ons dorp geen 

probleem hoeft te zijn zolang het maar geen ongecontroleerde stroom (zwerf)bezoekers 

veroorzaakt. De Dorpsraad is vooralsnog tevreden met de wijze waarop SBB en Stichting 

Wisenten heeft gereageerd op de bezwaren van de Dorpsraad en ziet de ontwikkelingen met 

vertrouwen tegemoet. 

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en blijven wij nauw betrokken 

middels regelmatig overleg. 
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Evenementen in en rondom gebouw A 

 

Voor de maanden juli en augustus is het programma als volgt: 

 

                                                                                                                      verkeersbegeleiding 

datum          soort activiteit                   personen     tijdstip                                 in het dorp                         

 

26-7-2015   Rondleiding                                25     13:00 uur - 15:30 uur 

28-7-2015   Muziekzomer NJO                     20     08:00 uur - 22:00 uur 

29-7-2015   Rondleiding                                20     10:30  uur - 13:00 uur 

30-7-2015   Nederlandse Jeugdorkest          250     08:00 uur - 22:00 uur                 ja 

31-7-2015   Nederlandse Jeugdorkest          250     08:00 uur - 22:00 uur                 ja 

10-8-2015   Nederlandse Jeugdorkest          250     08:00 uur - 22:00 uur                 ja 

11-8-2015   Hutje op de hei                           10     08:00 uur - 17:00 uur 

16-8-2015   Art-event op het Binnenplein   600     15:00 uur - 18:00 uur                 ja 

23-8-2015   Rondleiding                                25     13:00 uur - 15:30 uur 

30-8-2015   Rondleiding                                25     13:00 uur - 15:30 uur 

 

 

Wij wensen u een geweldige zomer! 

 

tot de volgende nieuwsbrief in oktober 

 

 

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 
 


