
Notulen algemene ledenvergadering Kootwijk Vooruit 23-11-2021 
Aantal aanmeldingen; 30 
Aantal deelnemers; 32 (tijdens stemming 26) 
Afmeldingen ontvangen m.k.; geen 
Notulen; Bob van Asselt 
1. Opening door de scheidend voorzitter om 20.00 uur; 

Het is door corona helaas weer noodzakelijk deze vergadering digitaal uit te voeren. 
Dankwoord van Bart S voor het afgelopen jaar voor de fijne samenwerking met bestuur en 
anderen die zich inzetten voor de vereniging.  

2. Vaststelling agenda; 
Geen toevoegingen.  

3. Verslag ledenvergadering van 21 april 2021; 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 

4. Bestuurswijziging; 
René B neemt de digitale hamer over als interim voorzitter van deze vergadering; Na de 
bestuursverkiezing zal een nieuwe samenstelling van het  bestuur worden  vastgesteld. Bart 
S heeft zich de afgelopen 2 jaar enorm ingezet als voorzitter van kootwijk Vooruit. Bart S wil 
graag blijven inzetten voor de vereniging.  
Het is verheugend vast te stellen dat er 4 bestuurskandidaten aangemeld zijn om zitting te 
nemen in het bestuur. De statuten voorzien hier niet in. Om die reden zal er daarom gestemd 
worden. René B licht de digitale stemprocedure toe. Het is niet mogelijk met 2 personen 
vanuit 1 computer meerdere stemmen uit te brengen. Hierover worden meerdere vragen 
gesteld. De enige mogelijkheid om dit te omzeilen is inloggen met een ander device.  
De kandidaatbestuursleden stellen zich alle 4 kort voor.  
 Roel van E;  
 Eveliene de J; 
 Carel M; 
 Eveline B; 

Alice van L controleert het digitaal tellen van de stemmen via de poll functie in zoom; 
Aantal ja stemmen voor Roel vE; 90%, nee 10% 
Aantal ja stemmen voor Eveliene dJ ; 63%,nee 37% 
Aantal ja stemmen voor Carel ; 87% ja, 13% nee  
Aantal ja stemmen voor Eveline B; 47% ja, 53% nee.  
Er zijn daardoor 3 benoembare kandidaten geselecteerd die aan de kiesdrempel voldoen.  
Inmiddels zijn de bloemen ook bezorgd bij Bart S.  

5. Update werkgroepen; 
Dorpsontwikkelplan; 
Monique H. geeft een update over de werkgroep verkeer.  

 Bewegwijzering;  
De werkgroep is in samenwerking met de gemeente veel te weten gekomen over dit 
onderwerp. Er zijn veel partijen betrokken bij het plaatsen van bewegwijzering. Er is 
nauwelijks beleid voor het weghalen van bewegwijzering.  
Er is een behoorlijke bereidheid tot het meewerken vanuit de gemeente voor dit 
onderwerp. 

 Parkeren; 
Er worden betere parkeer aanduidingen op de Kootwijkerdijk aangebracht. 
Paardentrailers moeten gaan parkeren nabij de grote P bij de A1. Bebording wordt 
hierop aangepast. De werkgroep monitort de voortgang. 

 Verkeerstelling; 
er is afgesproken 2 x te tellen. Er is geteld in het toeristenseizoen. Ook wordt er 
geteld voor het sluipverkeer als het druk is op de A1. Dat is nog niet volledig gelukt 
door de corona situatie.  

 Doorgaande vrachtverkeer tegengaan; de gemeente is aan het uitzoeken hoe ze dit 
kunnen afremmen. De werkgroep monitort dit actief.  

 Haltetaxi (www.rrreis.nl/haltetaxirrreis ) de gemeente is voornemens dit initiatief 
verder op te tuigen. Het is de bedoeling dit april 2022 operationeel te hebben.  

 Verkeersituatie centrum Kootwijk; 



De werkgroep is hiervoor in gesprek met de gemeente. Eerst wordt er 
geïnventariseerd met de direct omwonenden en bekeken hoe dit evt. opgepakt kan 
worden met de gemeente.  
Vraag van Harry over veiligheid en snelheid op de Heetweg en Nieuw Milligenseweg 
en waar deze vastgelegd is.  
Toelichting Monique H; Verkeerstelling en snelheidsmeting zijn er al wel uitgevoerd 
maar dit onderzoek is nog niet afgerond. De werkgroep is hier wel mee bezig en heeft 
de aandacht maar nog niet klaar vanwege andere prioriteiten.  
Monique H. vraagt of er meer aandachtspunten zijn en of er meer mensen lid van de 
commissie willen worden.  
Roel v E. vraagt naar de status van station Stroe. Dit zou een mooie ontsluiting van 
Kootwijk kunnen betekenen. Dit is niet bekend bij de werkgroep en hoort niet tot de 
opdracht vanuit de Dop.  

Recreatiezonering 
Nicolette B geeft een update over recreatiezonering; 

De werkgroep is bezig een advies op te stellen voor het bestuur.  Het bestuur geeft 
hiermee een advies aan de provincie.  
Er komt nog een speciale bijeenkomst voor ons dorp met de details van de 
maatregelen. De vraag is hoe deze bijeenkomst zal worden vormgegeven vanwege 
corona. 
In januari 2022 zal het ontwerp verder worden vastgesteld. Hierna zijn nog formele 
bezwaarmogelijkheden  
Bart S. vraagt of de gemeente Barneveld nog een zienswijze zal indienen bij de 
provincie. De commissie grondbeheer heeft een bijeenkomst. De werkgroep zal hier 
inspreken. 
Piet vdB vraagt of Laurens J. al een mail heeft gestuurd aan KV. De werkgroep is in 
gesprek gegaan met SBB. De werkgroep koppelt tussentijds niet terug met het dorp. 
De plannen zijn niet geheim. Bij de provincie kun je exact zien wat de status van de 
plannen is.  
Reactie Piet vdB; Walter V. is uit de werkgroep gestapt om reden van het feit dat een 
mail van Laurens J niet gedeeld is met het dorp. Dit is niet wenselijk en zorgt voor 
een bepaalde bijsmaak qua transparatie. 
Reactie Nicolette B; het is niet doenlijk alle correspondentie te delen met het hele 
dorp.   
Reactie Frank Ootes; Het is doenlijk alle documenten te delen omdat het volume veel 
te groot is en nooit alle reactie van iedereen verwerkt kan worden.  
Reactie Eveliene B; Niet wachten tot alle zaken definitief vastliggen omdat alles dan 
echt vastligt maar gebruik je mogelijkheden. 
Reactie René B ; Het is goed mogelijk dat het advies van KV afwijkt van de plannen 
van de provincie. 

6. Mededelingen & rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de 
mogelijkheid tot het doen van mededelingen.  

7. Pauze? (Er wordt 5 minuten gepauzeerd) 
8. Voortgang ledenraadpleging 

René B geeft een toelichting en presentatie op de 2 ledenraadplegingen die er zijn geweest 
(1xfysiek en 1x digitaal) 
Uitgangspunt hierbij is; Moet het anders/kan het anders?  
Er worden diverse vragen gesteld over de presentatie.  
Kern van de reactie daarbij is dat bewoners het heft in eigen hand houden en inspraak goed 
mogelijk is en dat KV samen met het WP in zijn huidige vorm goed voldoet. 
Er moet wel veel aandacht zijn voor meer heikele onderwerpen. Het bestuur mag daarbij best 
een actievere rol innemen ook proactief mits ledenpeiling dan ook aan de orde is bij 
belangrijke onderwerpen.   
René B vraagt doet een voorstel hoe dit bereikt kan worden.  
Lucas D. geeft aan dat ook adhoc meer gebruik gemaakt van wat er aan competenties in het 
dorp beschikbaar zijn.  
Saskia O. geeft aan dat het vierde kwadrant hier een goede armslag voor creëert.  



Vooralsnog mag het bestuur actiever optreden bij zaken die er toe doen.  
Er komt een vervolg overleg om de derde optie nader toe te lichten.  

9. Sluiting 
Dank woord en succes voor de nieuwe bestuursleden van Marjo vdB. 
René sluit de vergadering om 21.57 uur  
 

 


