Notulen ledenvergadering Kootwijk Vooruit
Donderdag 24 september 2020, digitale vergadering via Zoom
1. Opening.
2. Aan agendapunt 8 toegevoegd: update werkgroep recreatiezonering.
3. Notulen ledenvergadering november 2019: geen opmerkingen.
4. Bestuursverkiezing:
• Afscheid Lilian, tzt echt afscheid.
• Per 1 januari 2021 treedt Simone af en komt haar plaats in het bestuur vrij.
(wegens digitale hobbels sluit de voorzitter iets later aan via de buren
)
• Nicolette stelt zich kort voor en treedt na vele handopstekingen toe tot het bestuur van
Kootwijk Vooruit.
• René noemt de nieuwe leden van afgelopen jaar en heet hen van harte welkom.
5. Brief aan de provincie m.b.t. kalvermesterij
Bart licht de aanleiding voor de brief toe en leest de brief voor.
Carel benoemt ook het belang van ondernemers, dat Kootwijk niet alleen een dorp van
pensionado’s en paardenliefhebbers is.
Voortgang BtC
Update, KV benaderd met vraag om in gesprek te gaan / te bemiddelen. KV is gesprekspartner
voor de gemeente, maar geen partij.
Verzoek tot aansluiting bij Nefom
Nefom richt zich op het lawaai door motorvoertuigen. Het gaat hierbij niet om de motoren op
zich, maar op het lawaai dat zowel door een deel van de motoren (maar ook andere
motorvoertuigen) wordt veroorzaakt.
Bestuur heeft gevraagd aan de werkgroep Verkeer om zich hierin te verdiepen. Monique licht toe
dat zij zich hierin verdiepen en dat dit nog een nader gesprek vergt gezien de specifieke signatuur
van Nefom.
6. Financieel jaarverslag 2019
Het verslag wordt via Zoom gedeeld zodat allen kunnen meelezen, waarbij René een toelichting
geeft. De sportvoorziening die KV voor haar leden heeft georganiseerd bij Landgoed Kerkendel
pakt positief uit in de vorm van winst voor KV door groter aantal deelnemers dan verwacht. Voor
2020 is dit omgekeerd en zullen deze kosten wat hoger zijn. Er komen enkele reacties m.b.t.
kosten voor de deelnemers. Het bestuur bekijkt eind van het jaar wat wijsheid is voor volgend
jaar. Op zich kan de winst in 2019 benut worden om niet direct over de hoeven gaan tot
verhoging van de sportcontributie.
7. Verslag kascommissie
Alice geeft aan dat alles klopt, met complimenten voor Dorien en René.
10 minuten pauze

8. Presentatie werkgroep verkeer en parkeren
Monique geeft een toelichting bij de presentatie. De suggestie van Alice om op de Kootwijkerdijk
een blauwe zone te maken (maximum parkeertijd d.m.v. parkeerschijf) wordt positief ontvangen.
Bewegwijzering naar Radio Kootwijk op de A1 is in handen van Rijkswaterstaat en blijkt lastig te
beïnvloeden, wordt wel opnieuw onderzocht.
Vraag of er oog is voor het belang van wandelaars, aangezien zij nu in één groep genoemd
worden met fietsers en paarden. Voor hen is het een eind lopen van parkeerplaats A1 naar
Kootwijk. Wandelaars komen vaak voor Kootwijkerzand en kunnen ook parkeren bij de
uitkijktoren.
Korte update werkgroep recreatiezonering
Nicolette geeft een heldere presentatie en er zijn geen vragen.
9. Rondvraag
Alice: Kan zich niet vinden in de brief over de kalvermesterij. Bijzonder dat de brief is gestuurd
vanuit KV, als oranjevereniging. Bart geeft aan dat KV er is om de belangen van de inwoners te
behartigen, zoals bijvoorbeeld t.a.v. windmolens. En er is geen andere organisatie in Kootwijk die
dit kan doen. Formeel is het gekozen bestuur gemandateerd om namens de inwoners te
reageren op ontwikkelingen. René licht de statuten toe en benoemt het belang van het
Dorpsontwikkelplan, als handvat voor dergelijke reacties door het bestuur.
Jan: Is het niet eens met de brief over de kalvermesterij en meent dat dergelijke acties vooraf
met de inwoners afgestemd dienen te worden, net zoals de werkgroepen vanuit het DOP dit
moeten doen. Het bestuur geeft aan dat deze brief, mede op verzoek van de werkgroep
recreatiezonering, is verstuurd aan de provincie. In dit proces heeft de provincie steken laten
vallen, en met diezelfde provincie (en gemeente) is de werkgroep in overleg over het wel of niet
afsluiten van stukken natuur rondom Kootwijk, waarbij stikstofdepositie een belangrijke
onderliggende factor is. De brief is dus niet is gericht tegen de nieuwe eigenaren/inwoners.
Tijdens de volgende ledenvergadering zal het bestuur ingaan op de doelstelling van de vereniging
en de wijze waarop de vereniging wordt bestuurd. En op wat de rol is van het bestuur en wat de
rol is van de ledenvergadering.
10. Sluiting

