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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

Beste bewoners van Radio Kootwijk,
Bijgaand alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar!
Vanaf januari zal de dorpsraad weer maandelijks bij elkaar komen en u allen uiteraard weer
middels de nieuwsbrieven op de hoogte houden.
De dorpsraad wenst u veel leesplezier!

Van onze voorzitter

2015, een jaar van fundamenten
De kerstvakantie is net begonnen voor me. Een tijd
om een aantal dingen in te halen van alles wat is
blijven liggen het afgelopen jaar. Maar ook een tijd
om terug te blikken met het oog op de toekomst.
Het jaar 2015 is, zowel zakelijk, privé als met de
dorpsraad, een jaar van het leggen van stevige
fundamenten geweest, waarop doorgebouwd kan
worden in 2016.
Voor het dorp Radio Kootwijk zijn de relaties dit
jaar versterkt met andere dorpsraden, zakelijke
partijen van Radio Kootwijk, met bewoners, raadsleden, gemeenteambtenaren, politie,
organisaties met betrekking tot de Wisenten etc. Het stevige fundament om in al deze relaties de
belangen van de bewoners te kunnen behartigen, is gelegd door het opstellen van het convenant
tussen Staatbosbeheer, de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad. Hier ligt een basisset van
afspraken, een leidraad voor de toekomst.
Het jaar 2016 wordt het jaar om het convenant praktische invulling te geven, bij te sturen en
daarnaast te evalueren met de gemeenteraad in oktober of november 2016. Dit kan alleen met
een voltallig bestuur!!! En dat is nog een uitdaging, want er heeft zich nog niemand gemeld.
Twijfel je of lijkt het je een goed idee twee jaar een aantal maatschappelijke taken uit te voeren
met gezelligheid mail Grietje of Robert om te vragen wat het betekent om secretaris of
penningmeester te zijn.
Secretariaat: turfbergweg 44 7348BC Radio Kootwijk telefoonnummer 055-5191146

Alvast fijne feestdagen toegewenst en natuurlijk hoop ik je te zien op de traditionele borrel van
Radio Kootwijk op 31 januari om 17.00 uur!!

Kerstboom op de driehoek
Ook dit jaar is de driehoek wederom
versierd met een prachtige
kerstboom welke weer beschikbaar
is gesteld door Staatsbosbeheer.
René van Lier, Richard Visser en
Jitse Bos (bovenop de ladder)
hebben op vrijdag 11 december in
de regen de nieuwe lampjes er in
gehangen. In de avond natuurlijk
even kijken hoe alles in het donker
eruit ziet, hangen ze goed? Doen de
nieuwe lampjes het allemaal en zijn
ze mooi verdeeld over de boom?
René, Richard en Jitse, ook dit jaar weer hartelijk dank en ziet er weer prachtig uit.
Verjaardag SBB als gelegenheid voor het tekenen van het convenant
Op 10 december was het zes jaar
geleden, dat Staatsbosbeheer eigenaar
werd van het voormalig zendstation. Tijd
om even bij te praten, terug te blikken en
vooruit te kijken onder het genot van een
drankje.
Van deze gelegenheid is ook gebruik
gemaakt om het convenant te tekenen dat
is opgesteld tussen de dorpsraad Radio
Kootwijk, gemeente Apeldoorn en
Staatbosbeheer. Het convenant is
belangrijk om de belangen van de
bewoners ook in de toekomst goed te
kunnen blijven behartigen. Wil je het
convenant inzien? Je kan het convenant
opvragen bij de secretaris.
Van links naar rechts: Marit Elders (Dorpsraad
Radio Kootwijk), Waronne Elbers
(Staatbosbeheer) en Steven Gerritsen
(wijkregisseur gemeente Apeldoorn)
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Bestemmingsplan ‘t-Leesten Veluwetransverium
Twee leden van de dorpsraad zijn op 10 december bij de raadsvergadering aanwezig geweest
inzake bovenvermeld bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan betekent voor ons, dat de oude
parkeerplaats Hoog Buurlo t.z.t. niet meer zal fungeren als parkeerplaats vanwege
verkeersregulerende maatregelen ten behoeve van de zonering van de Veluwe. De nieuwe
parkeerplaats Hoog Buurlo (voorheen Gorseling) zal blijven bestaan voor bezoekers/wandelaars.
De raadsleden waren kritisch, maar positief over dit plan. De dorpsraad, alsmede menig
bewoner, had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze tegen dit
bestemmingsplan in te dienen. De gemeente heeft uiteraard alle vragen beantwoord. De
dorpsraden van Ugchelen en Radio Kootwijk alsmede de SWMA hadden na de beantwoording
van onze zienswijzes laten weten geen bezwaren meer te hebben tegen dit bestemmingsplan.
“Zorg” in de dorpen – informatieavond door “Brotherwood” in Hoog Soeren
Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe veranderingen in de zorg en welzijn. Denkt u hierbij aan
de overheveling van taken naar de gemeenten; de grotere nadruk op de eigen (financiële)
verantwoordelijkheid van de burger en de bezuinigingen die hieraan zijn gekoppeld. Voor een
aantal van deze onderwerpen was 2015 nog een overgangsjaar en zullen de effecten in 2016 voor
de bewoners nog nadrukkelijker merkbaar worden.
Vanaf 1 januari 2016 dienen gemeenten zelf te zorgen voor “de zorg”
binnen hun gemeente. Het budget is geslonken van 100% naar 60% en
dit betekent dus bezuinigen. Het jaar 2015 vormde dan ook het
overgangsjaar van de zorg. Ook richting ouderenzorg zullen een aantal
dingen veranderen, alles wordt meer wijkgericht. Er komt eén vast
gezicht in een wijk. Denkt u nog maar eens aan de wijkverpleegster van
vroeger.
In dorpen voorzien van een huisarts en praktijkondersteuner gaan deze een grote rol spelen in de
ouderenzorg. Voor buitengebieden waar Radio Kootwijk toebehoort gaan weer andere
mogelijkheden spelen, omdat wij geen huisarts of praktijkondersteuner hebben. Voor ons gaat
een apart scenario draaien, welke…….? Dat zijn we nog druk aan het onderzoeken samen met
de gemeente Apeldoorn en andere dorpsraden.
Informatieavond 27 januari
Via de dorpsraad Hoog Soeren is Brotherwood bereid gevonden om een informatieavond te
organiseren voor bewoners uit Hoog Soeren, Assel en Radio Kootwijk over de veranderingen in
de zorg. Deze avond staat gepland op woensdag 27 januari 2016 in Hoog Soeren.
Uiteraard zal ik u een uitnodiging sturen waarin de exacte datum, tijd en locatie in Hoog Soeren
vermeld zal staan.
Over Brotherwood, een netwerk platform voor o.a. zorg en welzijn en geleid door Simon Boon
en Herman Waagmeester, geven informatie-avonden over de veranderingen in zorg en welzijn;
vragen worden opgehaald en met de aanwezigen in gesprek gegaan over wat de veranderingen
voor hen betekenen. Bewoners krijgen altijd een antwoord op hun vragen. Als het niet diezelfde
avond kan, dan zorgen ze dat het antwoord op een later moment bij de bewoners terecht komt.
Brotherwood wordt organisatorisch ondersteund door Stimens. Inmiddels hebben 22
maatschappelijke organisaties, waaronder de gemeente Apeldoorn zich bij hun initiatief
aangesloten.
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Radio Kootwijk “Bron van verhalen” door Coby de Haan
Een nieuw Radio-Kootwijk-boek is vrijdag 18 december jongstleden verschenen. Het boek,
Radio Kootwijk, een bron van verhalen is met trots door schrijfster Coby de Haan overhandigt
aan onze wethouder Nathan Stukker.
Na een boek voor familie en vrienden te
hebben geschreven, (opdat verhalen niet
worden vergeten) bleek er meer vraag te
zijn. De roep om meer verhalen te
schrijven, maar nu voor een ieder, werd
steeds sterker. “Is het hier niet heel saai
wonen?” zo wordt ons door bezoekers
heel vaak gevraagd. “Nee, dat is en was
het niet.”,aldus schrijfster Coby de Haan.
Het zendstation en de grote masten gaven
het dorp bijna 80 jaar lang, een wereldse
allure. Hier werd geschiedenis geschreven
op het gebied van radio- en
zendertechniek. Daarnaast deden zich
allerlei andere dorpse dingen en incidenten voor en daarover
gaat nu deze verhalenbundel van Coby de Haan.
Het boek is verkrijgbaar bij Primera Ugchelen, Orden en
Kerschoten, Radioweg 28, SBB (op open dagen) en te
bestellen via de website Radiokootwijk-boeken.nl.
Prijs van het boek € 9.95 eventuele verzendkosten € 4.-.
Coby de Haan wenst u veel leesplezier.
Nieuws van Don Bosco – Assel
In de maand september, tijdens de Vredesweek en in het kader van Burendag hebben 3 bewoners
van ons dorp meegedaan aan het paneelschilderen in Don Bosco.
Bij Don Bosco is men op dit moment druk bezig met een expositie van alle schilderijen en de
fotoreportage in het gemeentehuis. Dit zal de laatste week van januari en de eerste week van
februari plaatsvinden. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.
BESTUURSLEDEN GEVRAAGD!
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben we het al
vermeld, 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.
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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
Oud en nieuw programma:
Traditiegetrouw is er natuurlijk op oudejaarsdag weer onze dorp “oudjaarsborrel”.
Deze borrel start om 17.00 uur in Geb.H/Malabar.

Evenementen in en rondom gebouw A – januari 2016
U bent natuurlijk gewend om in dit onderdeel op de hoogte te worden gebracht van data en soort
evenementen welke plaatsvinden in- en rondom gebouw A, echter vanaf heden verzorgt SBB
zelf deze informatie.

De dorpsraad wenst u allen
Gezellige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!

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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