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Koningsdag, 4 en 5 mei
Jammer genoeg moesten we de geplande activiteiten op
Koningsdag, de Dodenherdenking op vier mei en Bevrijdingsdag
afgelasten. Hoe besteden we toch, binnen de mogelijkheden,
aandacht aan deze drie voor ons land belangrijke
gebeurtenissen?
Op Koningsdag kunnen we in ieder geval de vlag uithangen!
Vlag, zing en proost thuis
Dodenherdenking en de voordracht van een gedicht zal op 4
mei plaatsvinden via een Kootwijkse video, die we 'alleensamen' om 19.00 uur kunnen bekijken. Deze video wordt al
eerder opgenomen en de link naar de online video volgt op
4 mei eind van de middag via beide whatsappgroepen en als
extra nieuwsbrief.
Ook op Bevrijdingsdag kan de vlag weer uit! We hopen later
dit jaar alsnog de 75 jaar vrijheid samen te kunnen vieren.

Ledenvergadering
Door de Coronamaatregelen is het helaas voorlopig niet mogelijk om een fysieke
ledenvergadering te houden. Om ‘rechtsgeldig vergaderen’ toch mogelijk te maken, heeft de
overheid een tijdelijke wet opgesteld. Deze geldt verenigingen, aandeelhoudersvergaderingen
etc.
In deze wet is geregeld dat ledenvergaderingen zonder fysieke aanwezigheid van de leden
kunnen worden gehouden onder een aantal voorwaarden:
De algemene vergadering is digitaal voor leden te volgen.
De leden kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk vragen stellen over de
onderwerpen op de agenda.
Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en de antwoorden worden
gecommuniceerd aan de leden (bijv. via de website).
Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering digtaal of anderszins nadere
vragen kunnen worden gesteld, als dat enigszins mogelijk is.
Stemmen kan ook digitaal worden georganiseerd.
De wet is reeds gepasseerd in de Eerste Kamer. Het bestuur onderzoekt op welke wijze
Kootwijk Vooruit zo’n ledenvergadering kan organiseren, zodra de wet in werking treedt.

Communicatie
We kunnen elkaar nu niet meer goed informeren tijdens
ledenvergaderingen en wijkplatforms. Tegelijk gebeurt er
wel veel en er spelen belangrijke thema’s, zoals
windenergie (in Barneveld en Apeldoorn). De Kootwijk
Whatsappgroep is echter geen geschikt middel om over
dit soort zaken met elkaar van gedachten te wisselen,
en is bovendien bestemd voor urgente zaken.
Komende periode neemt het bestuur daarom de
volgende initiatieven:
Nieuwsbrief
Als bestuur willen we de nieuwsbrief regelmatig(er) uitbrengen waarin we de laatste stand van
zaken delen over de onderwerpen die spelen in het dorp. Dat kan gaan over zaken die we
eerder via het wijkplatform bij de gemeente hebben neergelegd, maar ook over besluiten die
effect hebben op ons dorp. Bijvoorbeeld de afsluiting van het dorp voor motoren tijdens het
Paasweekeinde. Soms zal vooraf informeren niet lukken, maar dan vertellen we achteraf via de
nieuwsbrief hoe zoiets tot stand is gekomen.
Ook nodigen we de werkgroepen die bezig zijn met onderwerpen uit het Dorpsontwikkelplan
graag uit om hun informatie en updates aan te leveren. Ook als er recent misschien niet veel is
gebeurd. Iedereen vindt het toch fijn te weten dat een onderwerp nog onder de aandacht is.
Kootwijk ZOOM
Daarnaast willen we iedereen de mogelijkheid geven om op ontwikkelingen te reageren en
ideeën in te brengen, zoals dat voorheen gebeurde tijdens het wijkplatform en de
ledenvergadering. We willen kijken hoe we in Kootwijk elke vier weken een ZOOM overleg
kunnen organiseren. Om te voorkomen dat iedereen door elkaar heen gaat praten, gaan we dit
goed en praktisch organiseren. Het eerste ZOOM overleg willen houden op 20 mei. Informatie
over het tijdstip, aanmelden en ZOOM volgt nog.
Dit is gelijk een goede oefening voor elektronische ledenvergadering!

Kootwijk en de energietransitie
De laatste tijd zijn in de Barneveldse Krant verschillende artikelen
verschenen over de energietransitie. In het DOP van Kootwijk
staat:
“Inwoners willen graag verduurzamen in Kootwijk. Dit mag echter
niet ten koste gaan van het dorpsbeeld en van de omringende
natuur. Het plaatsen van windmolens in of nabij Kootwijk is
daarom voor ons geen optie.”
Hiermee is ons standpunt klip en klaar verwoord en het bestuur herhaalt dit zo
nodig in al haar contacten met de gemeente Barneveld. Op de site van de
gemeente is een recent informatiedocument te vinden, dat ons inziens de huidige
stand van zaken goed weergeeft: www.barneveld.nl/energiestrategie.
Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Ook als u wat hoort
over de energietransitie, laat ons dit weten! Zodra er ontwikkelingen zijn die voor
ons dorp van belang zijn, zal het bestuur daarop reageren en dit melden.

Droogte en het risico op bosbranden
Tijdens het laatste wijkplatform werden vragen gesteld over het
calamiteitenplan bij bosbrand. Niet ten onrechte, zoals nu alweer
blijkt in andere natuurgebieden.
In overleg met de gemeente en de brandweer wilden we de
brandweer uitnodigen voor het eerstvolgende wijkplatform. Vanwege
de huidige coronamaatregelen zal dit waarschijnlijk niet doorgaan.
Daarom zoeken we nu samen met de brandweer naar een andere
manier van informatie delen over het calamiteitenplan en de
gemeentelijke voorzieningen zoals bluswatervoorzieningen,
brandgangen enz. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheid om zo nodig een
ontruimingsoefening te houden. Als de omstandigheden dat weer toelaten natuurlijk!
Mochten er specifieke vragen leven, laat dit weten aan het bestuur via info@kootwijkvooruit.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

