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Digitaal wijkplatform
Zoals eerder aangekondigd organiseren we een
digitale bijeenkomst voor de inwoners van
Kootwijk. Dit combineren we met het reeds
geplande wijkplatform op 4 juni a.s.
Om dit digitale overleg in goede banen te
leiden, willen we het als volgt aanpakken:
1. Meedoen met het digitale wijkplatform? Meld je dan uiterlijk zondag 31 mei per e-mail aan
bij Simone (simone@lindt.demon.nl). Simone is zo vriendelijk om het overleg via haar
professionele Zoom abonnement te doen: daardoor is het een veilige verbinding.
2. Aangemeld? Dan ontvang je tijdig per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot het
Zoom overleg.
3. We beginnen om 20.00 uur met het wijkplatform.
Tip: log iets eerder in en controleer of beeld en geluid goed werken.
4. René en Simone begeleiden het overleg met behulp van een paar spelregels:
a. Iedereen wordt op ‘mute’ gezet: dit voorkomt dat iedereen door elkaar praat en
niemand elkaar kan verstaan.
b. De voorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
c. Wie daarna een vraag of opmerking heeft, steekt in beeld zijn hand op, zodat de
voorzitter die persoon het woord kan geven.
d. We kijken nog naar de mogelijkheid om via de chat een vraag te stellen.
e. Afhankelijk van de agenda doen we eventueel een kleine enquête tijdens het
overleg.
f. Heb je een agendapunt? Geef dat dan graag door in je aanmeldingsmail.
g. De ervaring leert dat dit vermoeiende sessies zijn. Daarom knippen we dit overleg in
tweeën, zodat je in de pauze iets te drinken kunt inschenken.
h. Het eerste deel duurt 45 minuten, het tweede is 30 minuten. Let op: je krijgt dus
twee aparte uitnodigingslinks in de mail, één voor 20.00 uur en één voor 21.00 uur.
Uiteraard vervalt die tweede als we binnen een uur uitgepraat zijn.
Dirk Klein van de gemeente Barneveld heeft zich al aangemeld en we hopen dat ook de
wijkagent en Staatsbosbeheer digitaal aanschuiven bij het wijkplatform.
Als dit digitale overleg goed bevalt, dan zullen we deze ervaring ook gebruiken voor het
organiseren van een ledenvergadering.
Wij kijken uit naar een goede bijeenkomst!

Wijkplatform - agenda
Digitaal via Zoom op donderdag 4 juni, aanvang
20.00 uur en na de koffiepauze om 21.00 uur het
vervolg.
Aanmelden kan t/m zondag 31 mei, zie
hierboven.
1. Welkom
2. Mededelingen
3. Terugkoppeling acties uit het vorige
wijkplatform
4. (nog te ontvangen nieuwe agendapunten)
5. Rondvraag
Agendapunten kunnen t/m 31 mei worden aangedragen bij het bestuur.

Recreatiezonering rondom Kootwijk
De Veluwe vervult als Natura2000-gebied een belangrijke
rol in het verbeteren en herstellen van de natuurwaarden.
In 2019 heeft de provincie Gelderland het project
Recreatiezonering Veluwe opgestart om nader te
onderzoeken hoe het gewenste soortenherstel kan
samengaan met een aantrekkelijke infrastructuur voor
wandelaars, fietsers en ruiters. Er wordt gedacht aan een
vorm van zonering, waarbij kwetsbare delen van de
Veluwe (tijdelijk) worden afgesloten voor recreanten.
De Veluwe is in dit project opgedeeld in vijf deelgebieden. Een daarvan betreft het gebied rond
Kootwijk: Zuidwest Veluwe. Voor dit deelgebied was de start voorzien in 2020.
Het is duidelijk dat de invulling van de zonering voor ons, de inwoners van Kootwijk, van groot
belang is. Door de Coronacrisis kon er nog geen overleg met ons plaatsvinden.
Deze week wordt door het College van Barneveld een memo aangeboden aan de Raad. Voor
wie geïnteresseerd is, deze memo komt binnenkort op de website van Kootwijk Vooruit. Na de
zomer wordt, indien mogelijk, een bijeenkomst met de bewoners georganiseerd.
We zullen de voortgang van dit project op de voet blijven volgen.

Bestuurslid gevraagd
Ter versterking van het bestuur van Kootwijk Vooruit zoeken we iemand
die het leuk vindt om te helpen met het organiseren van (sociale)
activiteiten. Voel je je betrokken bij de leefbaarheid van ons dorp en wil je
graag je steentje bijdragen? Meld je dan aan via info@kootwijkvooruit.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Lilian Emanuel
(via l@emanuel.nl of 06 2332.4902) of met één van de andere bestuursleden.

Voor uw agenda

Donderdag 4 juni Digitaal wijkplatform
Maandag 19 oktober Wijkplatform
Woensdag 18 november Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
Zaterdag 19 december Kerstmarkt

Helaas gaat het Bosfeest deze zomer niet door in verband met corona.

Website

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.

