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Ledenbijeenkomst Kootwijk Vooruit
Beste leden,
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseren we
een ledenbijeenkomst op woensdag 27 oktober van 20.00 tot
uiterlijk 22.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het Kerkje
op de heuvel, dat ons daarvoor ter beschikking is gesteld.
Tijdens deze bijeenkomst willen met elkaar in gesprek over hoe
we als vereniging om moeten gaan met de maatschappelijke
ontwikkelingen die op ons afkomen. We hebben de laatste jaren
gemerkt dat er steeds meer verwachtingen zijn om mee te
praten over ontwikkelingen. Dit zijn zowel verwachtingen van
inwoners en leden van Kootwijk Vooruit, maar ook verwachtingen die aan ons worden gesteld
(bijvoorbeeld door de gemeente).
Dan is er ook nog het wijkplatform, waarin ook allerlei zaken worden besproken zonder dat
precies duidelijk is wat je ervan mag verwachten. We hebben eigenlijk nooit goed met elkaar
besproken hoe we als dorp willen omgaan met die ontwikkelingen, hoe we ze moeten
bespreken en hoe de taken en verantwoordelijkheden het beste kunnen worden verdeeld.
Voor de bijeenkomst is een programma ontwikkeld waarbij iedereen die dat wenst mee kan
doen en mee kan praten over deze zaken. Het gaat dus niet over zaken als de
recreatiezonering of over andere inhoudelijke plannen en initiatieven: het gaat erom hoe we
gezamenlijk het beste met dat soort ontwikkelingen om kunnen gaan. Welke spelregels gaan we
afspreken?
In de bijeenkomst willen we nog geen conclusies trekken of afspraken maken. Naar aanleiding
van wat er besproken wordt, komt het bestuur tijdens de ledenvergadering met een voorstel
voor spelregels voor een werkwijze ten aanzien van de maatschappelijke belangenbehartiging
van Kootwijk.
In verband met de capaciteit van de kerk is het van belang om je aan te melden voor deze
bijeenkomst. We hebben overlegd met de gemeente Barneveld dat een bijeenkomst als deze
mogelijk is en we houden in het programma en de logistiek zoveel mogelijk rekening met de
situatie. Maar dan is het wel plezierig om te weten hoeveel mensen er komen.
Als er zich meer mensen aanmelden dan de kerkzaal aankan, bekijken we of we een tweede
bijeenkomst kunnen organiseren.
Wil je mee praten op 27 oktober? Meld je aan via info@kootwijkvooruit.nl (graag vóór 20
oktober i.v.m. voorbereidingen).
Wij zorgen in ieder geval voor een kopje koffie of thee.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Kootwijk Vooruit

Agenda Wijkplatform
Maandag 18 oktober 2021 in Gasterij ‘t Hilletje.
Aanvang: 20.00 uur
Beste dorpsgenoten,
Gelukkig is het weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden. Mede namens de gemeente
nodigen we u daarom uit voor het wijkplatform.
Uiteraard gelden de actuele coronamaatregelen, wat betekent dat een geldig
coronatoegangsbewijs vereist is. De ruimte is niet onbeperkt: we kunnen maximaal circa 40
gasten ontvangen. Daarom vragen we u om u tevoren aan te melden via
info@kootwijkvooruit.nl.
Voorlopige agenda Wijkplatform:
1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Presentatie Jan Pater met betrekking tot onderbemensing AED-netwerk in Kootwijk
4. Vragen die voortgekomen zijn uit het vorige platform. Toelichting door Dirk Klein
5. Wat betekenen de ontwikkelingen binnen de gemeente m.b.t. gebiedsgericht werken voor
het dorp en de positie van het WPF? Toelichting door Dirk.
6. Binnengekomen vragen:
- ........
7. Rapportage werkgroep Recreatiezonering
8. Rondvraag
Agendapunten indienen kan tot uiterlijk 17 oktober via info@kootwijkvooruit.nl.

Oproep bijdrage Eindejaarsboekje 2021
De voorbereidingen voor ons eindejaarsboekje zijn nu al in volle gang.
We zouden heel graag van jullie ideeën en bijdragen ontvangen om er weer een mooi boekje
van te maken:
- Heb je foto’s van gebeurtenissen of momenten in 2021?
- Ken je iemand die in 2021 75 jaar geworden is, dat horen we graag!
- Heb je een lekker recept, dat we allemaal eens moeten uitproberen?
- Heb je mooi verhaal en wil je dat ons vertellen?
- En….heb je nog een leuk ‘Wist U Datje'?
Tenslotte zijn we ook op zoek naar mensen, die graag hun bedrijf en/of (cursus)aanbod
als advertentie of korte omschrijving willen presenteren in het eindejaarsboekje.
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten via: simone@lindt.demon.nl of
bergmarjo@hotmail.com
Alvast hartelijk bedankt!
Groeten van Simone, Marjo en Elaine

Terugblik Burendag 25 september
We kijken terug op een zeer geslaagde burendag.
Wat een feest was het dat we na twee jaar weer “gewoon” bij elkaar
konden komen. Erg leuk was ook dat een aantal nieuwe bewoners
van ons dorp de Nieuw Milligenseweg wist te vinden. Een mooie
manier om kennis te maken!
Stien, Jan Wout en Marjo: heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. We waarderen het
bijzonder dat jullie ons elk jaar weer willen ontvangen.

Kerstmarkt - hulp gevraagd
Op zaterdag 18 december willen we weer de enige echte
Kootwijkse kerstmarkt houden. We zijn al met de
voorbereidingen bezig, het wordt weer erg leuk.
Wie wil ons komen helpen? Denk aan: parkeerhulp, kramen
opbouwen en afbreken, verlichting/ versiering ophangen.
We maken er met zijn allen weer een feestje van!
Als je iets wilt betekenen, meld je dan graag aan
via info@kootwijkvooruit.nl.
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ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

