LEDENVERGADERING KOOTWIJK VOORUIT 21 APRIL 2021
Aantal aangemelde leden; 33
Geen afmeldingen
1. Welkom door voorzitter Bart Stolwijk.
2. Vaststelling agenda - geen punten erbij.
3. Verslag ledenvergadering van 24 september 2020.
Geen opmerkingen. Verslag is vastgesteld.
Geen vragen naar aanleiding van het verslag.
Opmerking Bart, in verslag staat de toezegging dat we in de ledenvergadering spreken
over hoe vereniging bestuurd wordt. Dit komt op de agenda als we weer fysiek bij elkaar
kunnen komen.
4. Bestuursverkiezing
* Simone stapt na 10 jaar uit het bestuur. Hartelijk dank voor haar bijdrage en inzet! Zij is
nog steeds actief in het beheren van de app en bij de activiteiten.
* Het bestuur stelt Corrie Ekkelenkamp voor als nieuw bestuurslid. Corrie vertelt over
zichzelf. Voor de eerste keer dat zij met man Roland in zo'n klein dorpje wonen. Vlak na de
verhuizing was de eerste burendag hun eerste kennismaking. Ze geniet van het dorp en is
blij met haar paard en tuin. Wil bijdragen om gezamenlijk leuke dingen te organiseren,
want dat is het cement van dorp. Ze kijkt uit naar de periode na corona. Alle duimen gaan
omhoog. De voorzitter feliciteert het nieuwe bestuurslid.
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven te willen aftreden. We zoeken
daarom twee vrijwilligers die deze klus voor een paar jaar op zich willen nemen. Lucas
Delfgauw en Eveline Bernard hebben zich gemeld. Zij vormen de nieuwe kascommissie.
6. Mededelingen:
- Gang van zaken op 4 en 5 mei. Al in nieuwsbrief: op Koningsdag kunnen we binnen de
geldende maatregelen niet iets organiseren dat past bij het dorp.
Dodenherdenking op 4 mei: fysiek op de begraafplaats. Als ongeveer hetzelfde aantal
bezoekers van andere jaren komt, dan is fysiek met afstand mogelijk. Annette Brattinga
gaat een gedicht voordragen.
Bevrijdingsdag 5 mei. De gemeente had het idee om met een vreugdevuur rond te rijden.
Dit is helaas ook afgelast: te hoge kans op besmettingen. Jammer, want voor de 2e keer
op rij is het niet mogelijk om iets feestelijks te organiseren.
- Gestart met jubileumcommissie. Pas feest als we fysiek, zonder beperkingen, kunnen
samenkomen. Dat gaat deze zomer waarschijnlijk niet lukken. Toch iets organiseren rond
de zomer (voor of na): gezamenlijke wandeling, met tussenstapjes, met wellicht quiz,
spelletjes. Toch een leuke activiteit als voorloper voor een echt feest. Samen vieren dat we
in dit dorp wonen en dat Kootwijk Vooruit 75 jaar bestaat.
- Verkeersoverlast beteugelen. Bart Stolwijk heeft na overlast kort overleg gehad met
wethouder en burgemeester. Daarna zijn er matrixborden en meetborden geplaatst. Dat
heeft slechts een tijdelijke effect.
De voorzitter van de werkgroep Verkeer & Parkeren vertelt dat de werkgroep verder gaat
zoals in vorig overleg afgesproken. Volgende metingen met snelheden en aantallen vinden
plaats na corona (als er een weer representatieve werkweek is, met sluipverkeer).
Mary Huijsman heeft wel effect gezien van de matrixborden. En graag niet alleen meten
maar ook echte snelheidscontrole. Niet alleen in het dorp, ook daarbuiten. Nicolette sluit
aan: niet alleen van het dorp verwachten om met oplossingen te komen, ook handhaven.
Bart vertelt dat de wethouder en burgemeester het probleem onderkennen en serieus
nemen.
Erik Frijters: snelheidsdrempels kunnen helpen als structurele oplossing op een 60 km
weg. Wordt meegenomen door de werkgroep.
Petra en René melden dat aanspreken ook via de buurtagent kan. Studenten inzetten als
er hogere prioriteit aan wordt gegeven?
Paul licht toe dat het diverse keren aan de buurtagent gevraagd is, maar dat heeft niet tot

een oplossing geleid.
Eveline Bernard deelt een interessant artikel: https://decorrespondent.nl/12262/te-hardrijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost/4643791141572d1d76992.
- Nieuwe leden sinds vorige vergadering: Gerrit en Harma de Weerd en Erik en Tarinda
Frijters. Erik vertelt: sinds november zitten zij in een stacaravan terwijl hun huis gebouwd
wordt. Zij hebben het enorm naar hun zin.
7. Financieel jaarverslag 2020
René, de penningmeester, vertelt over een saai jaar. Weinig uitgaven want er waren geen
evenementen. Wel voor de zwaluwtil, maar de kosten daarvoor werden grotendeels gedekt
door subsidie. Daardoor is er ruim € 8.000 in kas. Ruimte dus om iets leuks te organiseren
voor het jubileum! Nu 160 leden, waarvan de meesten betalen via automatische incasso.
Eveline vraagt of vereniging al een anbi is. René: dat kunnen we aanvragen, maar we
hebben geen geld nodig. Er komt voldoende geld binnen door contributies en bijdragen
van de gemeente.
8. Verslag kascommissie: Walter Vesters en Alice van Loenen hebben de afgelopen 3 jaar de
controle verricht. De commissie adviseert de vereniging om decharge te verlenen aan het
bestuur. Iedereen is het eens.
Voorzitter bedankt de commissie voor het werk van afgelopen jaren.
9. Geen pauze.
10. Presentatie werkgroep Recreatiezonering
- Zoals jullie weten is er een brandbrief naar de provincie gestuurd. We zijn het niet eens
met hoe recreatiezonering wordt ingevoerd
- Mede dankzij ons lawaai is er een 'tussenfase' ingelast. De conceptzoneringskaart staat
opnieuw ter discussie.
- In een bijeenkomst met KV, de provincie, gemeente en SBB heeft Henri Thomassen een
stuk van de GroenGroep toegelicht. Er is meer maatwerk mogelijk, en daarvoor moet eerst
meer informatie worden verzameld.
- De provincie maakt hiervoor themakaarten en presenteert die volgende week aan ons. Of
dat voldoende informatie is om recht te doen aan onze lokale situatie is nog de vraag. We
volgen het kritisch.
- Uit gesprekken van onze werkgroep met verschillende soorten natuurgebruikers in het
dorp, hebben wij lijsten met eisen en wensen. Die gaan we gebruiken als het over
maatregelen gaat, over wat er met de paden gebeurt. Het hele project is vertraagd, dus dat
duurt nog even.
- Vanaf nu maandelijks, samen met andere bewonersverenigingen, met wethouder van de
gemeente Barneveld en ambtenaar om tafel, om proces/gang van zaken te bespreken.
- Wie ondertussen wil volgen wat er te doen is rond recreatiezonering kan de Facebookgroep 'Recreatiezonering Veluwe mét bewoners' volgen. We houden jullie op de hoogte via
de nieuwsbrief.
- Marjo vraagt of rapport van Groen Groep gedeeld is. Nee, maar kan wel. Mary brengt in
dat voorzitter Groen Groep Annelies van Rheenen die vraag kan oppakken.
- Discussie over verstoring door defensie. De meningen lopen uiteen van grote verstoring
tot dat het meevalt. Nicolette voegt toe dat de werkgroep gaat over verstoring door
recreatie, maar dat er natuurlijk ook andere oorzaken zijn van de achteruitgang van de
natuur, zoals verdroging, stikstof en andere soort verstoring. Inhoudelijk niet het terrein van
de werkgroep, maar wij vragen wel aan de provincie wat zij daaraan doen, heeft ook
inspanningen nodig.
11. Rondvraag: geen vragen.
12. Sluiting: iedereen hartelijk dank voor bijdragen.

