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Transparant besturen
Wij - het bestuur bestaande uit Bob, Carel, Corrie, Eveliene,
Nicolette, René en Roel - hebben sinds de nieuwe samenstelling
goed de tijd gehad om elkaar te leren kennen. We hebben onszelf
onder andere de vraag gesteld op welke manier we als bestuur nog
beter zouden kunnen functioneren. Eén van onze conclusies is dat de activiteiten van het
bestuur vaak onzichtbaar zijn voor de leden. Daarom hebben we onszelf ten doel gesteld om
meer transparant te gaan werken. We hopen dat we hiermee als bestuur onze zichtbaarheid,
toegankelijk en verbinding met de leden vergroten.
De eerste verandering hebben jullie reeds kunnen ervaren, namelijk dat het bestuur een ledeninloop in het leven heeft geroepen. Hierdoor kunnen leden laagdrempelig bij het bestuur
aanschuiven. De tweede verandering die we doorvoeren is dat het bestuur voortaan na elke
bestuursvergadering een kort verslag doet aan de leden. Zo geven we inzicht in de
onderwerpen die worden besproken, kunnen de leden de voortgang volgen en eventueel gericht
inlopen met vragen of opmerkingen. Hieronder kun je de verslagen van de laatste twee
bestuursvergaderingen lezen.

Uit de bestuursvergadering van 5 januari 2022
1. Vanwege de mogelijkheid tot een inloop is het de wens om een vaste
vergaderlocatie te hebben. Het bestuur heeft gekozen voor De Kamp.
2. Twee bestuursleden hebben de vergadering van de Gemeente Omgevingsvisie 2040
bijgewoond. Op eerste oog lijkt een en ander Kootwijk niet direct te raken, maar er zijn wel
degelijk kansen en bedreigingen. Reden genoeg om er mee aan de slag te gaan, dus gaan
we nu eerst in kaart brengen wat de mogelijkheden en bedreigingen zijn.
3. Tijdens de ledenraadplegingen die eind vorig jaar plaatsvonden hebben de leden
uitgesproken om de regie in het Wijkplatform te willen behouden. Er is weliswaar een
gebiedsregiseur aangesteld door de Gemeente die deze taak zou kunnen overnemen, maar
de leden vinden het belangrijk om zelf de agenda te kunnen bepalen. Daarom hebben we
besloten om het Wijkplatform bij ons te houden. Vanuit het bestuur is voor de organisatie en
het voorzitterschap van het Wijkplatform Nicolette Bakhuisen gekozen.
4. De voorzitter heeft een aantal gesprekken gevoerd met de voorzitter van Kootwijk Groen
om te onderzoeken of Kootwijk Groen als commissie het onderwerp Natuur uit het DOP
(Dorpsontwikkelplan) zou kunnen uitvoeren. De uitkomst hiervan is dat er geen structurele
samenwerking komt voor de uitvoering. De overleggen hebben in goede harmonie
plaatsgevonden en we respecteren we deze uitkomst.
5. De werkgroep Recreatiezonering heeft eind vorig jaar haar verslag en advies gedaan aan
het bestuur. We hebben hieruit een standpunt ingenomen dat is verstuurd naar alle relevante
instanties en partijen. Er is weliswaar uit verschillende hoeken positief gereageerd op onze
brief met standpunten, maar er lijkt niet veel mogelijk om plannen gewijzigd te krijgen. Toch
geven we niet op! Het plan gaat nu naar de Provinciale Staten ter beoordeling. Dat is nu nog
de enige ingang om iets voor elkaar te krijgen. De commissie zal met veel dankzegging
worden opgeheven en bestuurslid Nicolette neemt de regie in verdere acties.
6. We ontvingen wederom een email van lid over de aanhoudende overlast en de zorgen
rondom de veiligheid van de fietsende schooljeugd door ons dorp. Het bestuur heeft hier
vorig jaar veel actie op ondernomen en onze oud-voorzitter Bart heeft meerdere malen
gesproken met de schoolleiding, die op hun beurt heeft gesproken met de ouders. Ook is de
gemeente en de politie betrokken geweest. Vanuit het bestuur zien wij helaas geen
mogelijkheden meer. We bespreken dit onderwerp met onze nieuwe gebiedsregiseur om te
horen of hij nog ideeën heeft. Aan de leden vragen we om zich uit te spreken in het
Wijkplatform.

Uit de bestuursvergadering van 2 februari 2022
1. Bestuurslid Nicolette heeft het bestuur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen ten aanzien
van de Recreatiezonering. We hebben besloten om binnenkort een aparte nieuwsbrief te
versturen naar de leden met een uitgebreide statusupdate.
2. Het dorp heeft nog altijd een feest te goed voor het 75-jarig bestaan van Kootwijk Vooruit.
Echter vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom de coronamaatregelen stellen we dit
feest tot nader order uit. De feestcommissie heeft op hoofdlijnen de jaarkalender gemaakt
met activiteiten die wel kunnen doorgaan. Deze wordt in een volgende nieuwsbrief
gepresenteerd.
3. Eind vorig jaar heeft op twee momenten een ledenraadpleging plaatsgevonden, één in het
Kerkje op de Heuvel en één digitaal via ZOOM, om te inventariseren hoe de leden aan kijken
tegen de gewenste rol en mate van (pro-)actief handelen van het bestuur, al dan niet met
een mandaat of via leden-enquêtes. Bestuurslid René Benneker heeft deze raadplegingen
toentertijd voorgezeten en hij heeft aan het bestuur een samenvatting en een advies
gepresenteerd. Ons doel is om de leden in de eerstvolgende ledenvergadering persoonlijk
te informeren over de uitkomsten.
4. We hebben besloten om de komende maanden te werken aan het DOP, om het nieuw
leven in te blazen en te zorgen dat de verschillende onderwerpen actief worden opgepakt in
de komende jaren. Een actualisatie van het DOP naar de huidige situatie sluiten we daarbij
niet uit. We zullen ook hulp vragen van de leden om plannen verder te concretiseren en uit te
voeren. We gaan de leden in de komende ledenvergaderingen uitgebreid bijpraten.
5. De rest van de vergadering stond in het teken van
kennismaken met onze nieuwe gebiedsregiseur vanuit de
Gemeente Barneveld. Hij heet Michel ten Vaarwerk en hij is
onlangs gestart in zijn nieuwe functie. We hebben uitvoerig
met hem gesproken over de werkwijze van de Gemeente en
hoe hij zijn rol wil gaan invullen. Het is fijn om te horen dat
Michel ervaring heeft binnen gemeentelijke organisaties en
dat hij al goede contacten heeft opgebouwd binnen de
Gemeente Barneveld. Hij is voornemens om met zijn rol de
brug te zijn tussen de verzuilde werkwijze van de gemeente
en de activiteiten en plannen in de kernen. Hij ziet het DOP
(Dorpsontwikkelplan) en het wijkplatform als het belangrijkste uitgangspunt voor de
samenwerking. Hier zijn wij het mee eens. We hebben aan hem gevraagd of hij ons kan helpen
met de planvorming, uitvoering en financiering van het DOP en hij stelde zich daarna al direct
proactief op. Michel is voornemens om het bestuur hierbij te ondersteunen en hij zal zijn best
doen om ook daadwerkelijk resultaten bij de Gemeente te bereiken. Wij hebben hem ervaren
als ambitieus, daadkrachtig en echt gericht op de ondersteuning van de kernen. Dit geeft ons
energie en vertrouwen en we kijken uit naar de samenwerking.

Pagina 2:
Berichten voor Kootwijk van andere partijen
Nieuwsbrief Staatsbosbeheer
Op de website van Kootwijk Vooruit hebben we de winter nieuwsbrief geplaatst van
Staatsbosbeheer Veluwe over geplande werkzaamheden en ontwikkelingen in ons gebied. Via
deze link ga je direct naar de nieuwsbrief.
Welzijn Barneveld
De gemeente vraag aandacht voor de website van Welzijn Barneveld:
www.welzijnbarneveld.nl. Via deze website krijgt u toegang tot verschillende voorzieningen in
de gemeente. Enkele voorbeelden:
Activiteiten voor senioren
Welzijn Barneveld biedt senioren de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in diverse activiteiten.
Naast de activiteiten biedt Welzijn Barneveld diverse diensten aan waar (langer) zelfstandig
thuis wonen centraal staan. En u kunt zich aanmelden voor de maaltijdservice Maaltijd Aan
Huis.
Computerhulp voor senioren
Kunt u geen e-mail meer verzenden, problemen bij het printen of het aansluiten van apparatuur,
problemen met uw tablet of smartphone etc. Met al dit soort vragen helpen wij u graag op weg!
Bel voor een afspraak of telefonisch consult naar de receptie van Welzijn Barneveld 0342745004.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een door de gemeente, woningstichting, politie en maatschappelijk werk
opgezet project. Met behulp van vrijwilligers bemiddelt zij in problemen tussen buren. Het kan
gaan over geluidsoverlast, hondenpoep, overhangend groen, stank, maar ook over pesterijen.
Wet- en regelgeving bij ziekte
Zodra je wordt verteld dat je langdurig of chronisch ziek bent, word je geconfronteerd met
allerlei regelgeving omtrent dit ziek zijn. Bij het Steunpunt Mantelzorg helpen we je om de weg
hierin te vinden.

Voor uw agenda 2022*
Woensdag 30 maart Wijkplatform
Dinsdag 19 april Ledenvergadering
Dinsdag 21 juni Wijkplatform
Donderdag 13 oktober Wijkplatform
Woensdag 23 november Ledenvergadering
*wijzigingen voorbehouden

Bestuursvergadering met inloop, i.p. eerste woensdag van de maand om 19.30 uur:
2 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en
7 december. Locatie: De Kamp, Kootwijkerdijk 33.

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.

