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Dorpsraad/Belangenvereniging ‘Radio Kootwijk’ Sinds 1980

NIEUWSBRIEF EDITIE 2016-02
Beste bewoners van Radio Kootwijk,
Bijgaand alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.
Van onze voorzitter
Oeps…. Gisteravond de Malabaravond vergeten. Is het gezellig geweest? Ik had graag een
drankje meegedronken, want het is altijd gezellig om dorpsgenoten te zien en te spreken aan onze
eigen bar in Radio Kootwijk. Vergeten…. Het was ook druk geweest die dag met het vergaderen
over de komst van de Wisenten. Alle betrokken partijen hadden tegen elkaar gezegd, dat we net
zo lang door zouden gaan, totdat er afspraken gemaakt waren over de open punten die er nog
waren. Want met de datum in zicht, moeten de puntjes nu op de ‘i’ gezet worden. Met koeken,
M&M’s en mandarijnen van Steven Gerritsen, onze wijkmanager van de gemeente Apeldoorn,
werd de juiste toon gezet.
Vergadering over de Wisenten
Een aantal bewoners van de Gerritsfles heeft meegedacht over de voorbereiding van deze
vergadering en de vragen die er in het dorp nog leven. Robert Suhre en ik waren vanuit de
Dorpsraad aanwezig, ondersteund door Cees Poortman. Echt heel fijn en nuttig dat hij, ondanks
zijn verhuizing naar carnavalsland, zijn tijd nog voor dergelijke belangrijke onderwerpen die het
dorp aangaan, wil inzetten!! Hartelijk dank, Cees!
Bewonersbijeenkomst en vragen
Een belangrijke conclusie die alle partijen hebben gemaakt is, dat er een
bewonersbijeenkomst moet komen op korte termijn om de vragen te
beantwoorden van de bewoners. Ik wil jullie daar van harte voor
uitnodigen. Het gaat in deze bijeenkomst niet over de dieren zelf, maar
over de effecten die de komst van de Wisenten heeft op onze
leefomgeving. Wij hebben als dorpsraad al veel vragen doorgestuurd,
zodat de partijen ook voor de beantwoording daarvan kunnen zorgen op
het bewonersoverleg. Je leest in het volgende stukje meer over deze
bijeenkomst.
PS: Niet vergeten….Geef je op voor Running Dinner. Erg leuk! Zie deze nieuwsbrief.
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Bewonersbijeenkomst 2 maart, 19.30 uur over ‘de komst van de Wisenten’
Op woensdag 2 maart zal er een bewonersbijeenkomst worden gehouden georganiseerd door
SBB, Stichting Wisent en Stichting Ark over de komst van de wisenten. Op deze avond kunt u al
uw vragen aan alle partijen stellen. De officiële uitnodiging ontvangt u via SBB.
Het project ‘Wisent op de Veluwe’ gaat over veel partijen en dat is niet altijd makkelijk om daar
één lijn in te krijgen.
Wie zijn er allemaal betrokken bij de Wisent op de Veluwe?
 Stichting Ark: eigenaar van de Wisenten en heeft ook op o.a. wisenten op het
Kraansvlak.
 Stichting Wisent op de Veluwe: Het organiseren van de excursies naar de Wisenten en
promotie van de Veluwe
 Staatsbosbeheer: eigenaar van de grond, bosbeheer en faciliteren van Stichting Ark en
Stichting Wisent op de Veluwe
 Staatsbosbeheer complex Radio Kootwijk: het beheer van de gebouwen en bewaken dat
alles wat hier gebeurt, past binnen het bestemmingsplan en het convenant tussen de
dorpsraad, SBB en gemeente Apeldoorn.
 ISK – schietterein de Harskamp: i.v.m. met het gebruik van de grond van het
schietterrein.
 Gemeente Barneveld: betrokken doordat grondgebied van de gemeente Barneveld
gebruikt wordt voor het uitzetten van de dieren en de start van de excursies (Kootwijk).
 Dorpsraad Radio Kootwijk: behartigen van de belangen van de bewoners en mede
uitvoering geven aan de afspraken in het convenant.
 Hulpdiensten: over calamiteiten, de aanrijroutes en bereikbaarheid en de manier waarop
alle partijen in geval van incidenten en calamiteiten met elkaar om gaan in dit gebied.
 Gemeente Apeldoorn: De burgemeester als eindverantwoordelijke voor veiligheid,
leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
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Parkeerzone borden in Radio Kootwijk
Het is u vast niet ontgaan, plotseling zijn we vier parkeerzone
borden rijker op een afstand van 400 meter en is het inmiddels
een echte hersenkraker geworden hoe deze te interpreteren. Dit is
ook gebeurd met de maatregelen die nodig waren voor
Grasnapolsky. Binnenkort zal deze hersenkraker worden opgelost.
Maar het is de bedoeling dat éérst alle benodigde
parkeervergunningen geregeld worden voor de bewoners alvorens
de zoneborden op de juiste plekken worden geplaatst. De
gemeente Apeldoorn en de dorpsraad werken dit nu uit en
informeren u binnenkort hierover.

Samenstelling dorpsraad en ALV
Onze ALV (Algemene Ledenvergadering) zal worden gehouden op woensdag 30 maart.
Alle benodigde stukken hiervoor zal ik u een aantal dagen voor deze datum toezenden.
Wij zijn nu nog dringend op zoek naar een nieuw dorpsraadlid die de functie van penningmeester
wil vervullen. U kunt zich aanmelden via: grietjeanchelon@gmail.com

Monument op de driehoek
In de vorige nieuwsbrief ben ik vergeten dit
onderwerp mee te nemen maar het is u allen vast
niet ontgaan, onze wereldbol staat weer te pronken
op onze driehoek.
We waren hem een tijdje kwijt vanwege
herstelwerkzaamheden, de houten ster is gelukkig
vervangen door een metalen ster en goed verankerd
in de wereldbol zelf. Nu maar hopen dat
koperdieven ook in de gaten hebben dat de ster niet
meer van koper is. Dank weer aan de afdeling
Beheer en onderhoud van onze gemeente.
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Running diner
Ik heb u de mail hierover al apart toegezonden. Maart is inmiddels beter bekend als
Running diner maand. Op zaterdag 12 maart is het weer zover dan kan menig bewoner weer op de
fiets heen en weer tussen de Gerritsfles, de Radioweg en Turfbergweg (wel goed voor de
spijsvertering). Aanmelden kan tot 1 maart aanstaande. Voor het gemak treft u nogmaals als
bijlage alle informatie en wijze van aanmelden aan.

Nieuwsbrief “Don Bosco”
Als bijlage treft u de nieuwsbrief over de maand februari aan van onze buren “Don Bosco”
uit Assel.
Data om alvast te noteren
2 maart (woensdag) - informatieavond Wisenten door SBB en Stichting Wisent
12 maart (zaterdag) - Running diner
30 maart (woensdag) - Algemene Ledenvergadering Dorpsraad

- 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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