
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Kootwijk Vooruit gehouden op 14 november 2018 in de plaza van Chaletpark 
Kerkendel. 

Aanwezig; 47 leden. 
Afwezig met kennisgeving de leden Geertje van de Brink en Thea Heddes van Passage Kootwijk en namens het bestuur 
Lilian Emanuel en Simone van de Lindt. 

1. Opening; 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

2. Verslag van de voorjaarsvergadering van 11 april; 
Het verslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen zonder inhoudelijke en tekstuele wijzigingen. 

3. Bestuursmededelingen; 
a. Nieuwe leden; 

De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld; 

 Corrie en Roland Ekkelenkamp 

 Familie Jansen 

 Jeroen Kijk in de Vegte en Jacob Plantinga 

 Annemarie Jellema en Loulou Beavers 

 André en Eveliene de Jager 
b. Vanuit het wijkplatform; 

 Er is een enquête gehouden om het gebruik van de sportfaciliteiten van Landgoed Kerkendel 
te inventariseren. Er zijn 120 enquêtes verzonden waarop 66 keer gereageerd is. 
Uitkomst is dat 75% van de respondenten vindt dat men hiervoor alleen wil betalen indien 
men ook daadwerkelijk gebruik maakt van de voorzieningen. Men is bereid hiervoor ± €25 per 
huishuiden per jaar te betalen. Er is geen belangstelling om hiervoor integraal de contributie te 
verhogen. Er zijn circa 20 huishoudens nodig om deze dienst op gang te brengen. De 
geïnteresseerden zullen door de penningmeester worden benaderd. 
De contributie zal per automatische incasso worden geïnd. Er zullen pasjes worden verstrekt 
aan de gebruikers.   

 Mededelingen; 
De soosavond is verplaatst van de eerste woensdag avond van de maand naar de eerste 
vrijdag avond van de maand.  

 Antwoorden op de eerder gestelde vragen in het wijkplatform van 29 oktober 2018; 
Er is een opmerking bij de gemeente gemaakt over de werkwijze van de wegwerkers tijdens 
het bermbeton omdat dit een gevaarlijke situatie tot gevolg had.  
Er is een vraag gesteld over de slechte toestand van het fietspad naar Harskamp. De 
gemeente geeft hierop aan dat dit eind volgend jaar wordt opgepakt. 

c. Mededelingen van het bestuur Kootwijk Vooruit; 

 Het eindejaarboekje is in de maak. 

 Leuke foto’s zijn nog welkom hiervoor evenals advertenties. 
4. Rondvraag;  
5. Rob Jansen vraagt om de voortgang van de aanleg van de glasvezel. Deze blijkt al in een ver gevorderd stadium te 

zijn. Mogelijk worden nog voor het eind van het jaar meerdere huishoudens aangesloten.  
De keuze van de aanleg van de glasvezel en bermbeton lijkt geen voor de hand liggende, zo vlak na elkaar. 

6. De voorzitter sluit de vergadering om 19.47uur Een record! 
Om 20.00 vindt aansluitend aan de vergadering de presentatie plaats van het concept DorpsOntwikkelingsPlan .  

 
 

 

 

 


