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Verslag ledenvergadering Kootwijk Vooruit 
 

Datum:   19-04-2022 om 19:30 uur 

Locatie:   De Plaza van Landgoed Kerkendel 

Aanwezig bestuur: Roel van Ee (voorzitter) 
   René Benneker (penningmeester) 

Eveliene de Jager (secretaris) 
Bob van Asselt  

   Nicolette Bakhuisen  
   Corrie Ekkelenkamp  
Afwezig bestuur: Carel Maasland 
Leden aanwezig: 36 personen  
Gast(en):  Michel ter Vaarwerk, gebiedsregiseur gemeente Barneveld 
 
 
 

1. Opening 
- De voorzitter opent om 19:30 de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
- Wat heerlijk dat we na al die jaren weer een live kunnen vergaderen.   
- Sinds de laatste ledenvergadering waarin 3 nieuwe bestuursleden (waaronder de voorzitter) 

zijn gekozen en sinds de ledenraadpleging die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden heeft het 
bestuur met elkaar een nieuwe doelstelling geformuleerd: het bestuur moet toegankelijk en 
transparant zijn. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar namelijk de inloop bij het bestuur 
elke eerste woensdag de maand. Ook schrijven we sinds kort verslag van de 
bestuursvergadering zodat iedereen kan lezen waar we over praten en welke besluiten we 
nemen.  

- Ook willen we proberen om doelmatiger te gaan werken aan het DOP. Dat is de afgelopen 
tijd wat weggezakt maar dit jaar willen we daar weer werk van gaan maken.  

- De voorzitter wenst iedereen een fijne vergadering. 
 

2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering  
- De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld, met dank aan de notulist.  

 
3. Vaststellen agenda 

- De voorzitter stelt vast dat er geen aanmeldingen zijn binnengekomen voor een nieuw 
bestuurslid. De verkiezing kan daarom van de agenda vervallen.  

- De voorzitter vraag aan de aanwezigen of er nog punten op de agenda moeten worden 
toegevoegd. Antwoord is ‘geen’ en de agenda wordt vastgesteld.  
 

4. Financieel verslag 2021  
- De penningmeester neemt het woord.  
- Er zijn enkele exemplaren van het financieel verslag in de zaal uitgedeeld.  
- De penningmeester licht deze toe. Samenvatting is dat er dit jaar weliswaar een negatief 

resultaat is vanwege de kosten van de lustrumviering, maar dat deze geen invloed hebben  
op de spaarrekening. We hadden namelijk al een aantal jaar gespaard voor het 75-jarig 
bestaan. Al met al een goed jaar en we staan er financieel goed voor.  
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- Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal en het verslag wordt vastgesteld.  
 
5. Verslag van de kascommissie 

- De kascommissie bestond dit jaar uit Eveline Bernard en Lucas Delfgauw. 
- Zij hebben onlangs alle boeken van de vereniging en de kas- en bankstanden gecontroleerd.  
- Zij geven verslag van een keurige boekhouding die volledig is en er goed verzorgd uitziet.  
- Zij verlenen decharge aan het bestuur voor 2021   

 
6. Nieuwe kascommissie 2022 

- Voor 2022 wordt aan de aanwezige gevraagd wie zich voor de kascommissie wil inzetten.  
- Eveline Bernard wil het nog een jaar doen. En toegevoegd wordt Marjo van den Berg. 

 
7. Opheffen werkgroep recreatiezonering  

- De werkgroep heeft het afgelopen jaar ongelofelijk veel werk verzet. Hierbij zijn zowel de 
leden als deskundigen gehoord, zijn er bijeenkomsten bijgewoond en is er ingesproken op 
diverse momenten.  

- Onder de leden is nooit een 100% dekkend standpunt te formuleren. Er zijn zowel mensen 
die tegen de zonering zijn als mensen die er juist voorstander van zijn. De werkgroep heeft 
gezocht naar een zo breed mogelijk gedragen standpunt waarbij vooral is ingezet het gebrek 
aan onderbouwing en maatwerk van de maatregelen en de noodzaak van aanvullende, zo 
niet belangrijker, maatregelen om verdroging en stikstof tegen te gaan. Daarnaast is vooral 
veel aangedrongen op het blijven betrekken van belanghebbenden en het optuigen van een 
goede monitoring van de resultaten van de zonering.  

- Het resultaat van hun werk is een advies aan het bestuur. Dit advies is in een nieuwsbrief en 
op de website van Kootwijk Vooruit gedeeld.  

- Het bestuur heeft dit advies overgenomen in een brief met ons standpunt en later in een 
zienswijze aan de Provincie.  

- De werkgroep heeft zijn werk naar volle tevredenheid van het bestuur uitgevoerd. Onder 
veel dankzegging wordt de werkgroep opgeheven. Op een later moment zullen de werkgroep 
leden door het bestuur persoonlijk worden bedankt.  
 

8. Afscheid Bob van Asselt  
- Bob van Asselt heeft aan het bestuur kenbaar gemaakt dat hij wil stoppen met zijn functie als 

bestuurslid. Persoonlijke omstandigheden en een te volle agenda hebben tot zijn besluit 
geleidt. Wij betreuren zijn vertrek zeer en zijn hem zeer erkentelijk voor zijn werk en 
toewijding de afgelopen jaren.  
 

- In het kader van afscheid nemen vraagt de voorzitter Dorien naar voren. Zij heeft de 
afgelopen jaren de mailbox van Kootwijk Vooruit beheerd. Zij heeft die taak nu overgedragen 
aan Eveliene de Jager (secretaris). Wel blijft Dorien beschikbaar als achtervang mocht dat 
ooit nodig zijn. We bedanken Dorien voor haar werk de afgelopen jaren.  
 

- Ook wordt Saskia Ootes genoemd. Zij is niet aanwezig op de vergadering maar zij heeft de 
afgelopen jaren de nieuwsbrief voor Kootwijk Vooruit gemaakt. Zij heeft aan het bestuur 
kenbaar gemaakt dat zij door te drukken werkzaamheden liever de nieuwsbrief aan Eveliene 
de Jager (secretaris) overdraagt. Ook Saskia blijft beschikbaar als achtervang mocht dat ooit 
nodig zijn. We bedanken Saskia voor haar werk de afgelopen jaren. 
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- Tijdens de vergadering is per vergissing Alice van den Berg niet genoemd. Zij beheerde tot 
voorkort de website van Kootwijk Vooruit. Zij heeft dit beheer overgedragen aan Eveliene de 
Jager (secretaris) maar is nog altijd wel achtervang voor noodgevallen. De voorzitter gaat 
haar persoonlijk thuis het excuus, het applaus en de bloemen brengen. 
 

- De voorzitter geeft aan dat nu alle secretariaat en communicatie taken bij één bestuurslid 
zijn ondergebracht en dat werkt wel zo efficiënt. Tegelijk zijn er nog altijd mensen 
beschikbaar met de kennis en kunde om het over te namen wanneer dat nodig is. Dit is een 
positieve ontwikkeling.   

 
9. Feestcommissie            

- Corrie Ekkelenkamp neemt het woord namens de feestcommissie. Er staan dit voorjaar 3 
leuke activiteiten op de agenda.  

- Het paaseieren zoeken heeft pas plaatsgevonden en werd goed bezocht. Zo leuk dat er meer 
kinderen in het dorp wonen.  

- Op 27 april vieren we met elkaar in de ochtend Koningsdag. Corrie doet een oproep aan de 
bakkers van Kootwijk om iets te bakken voor die dag onder het mom Heel Kootwijk Bakt.  

- Op 4 mei herdenken we wederom bij het kerkhof. Corrie doet een oproep aan iedereen om 
ook jongeren mee te nemen naar de herdenking. Ze geven we het de generaties door.  

- Op 14 mei vieren we in de middag met elkaar de oprichtigsdag van onze vereniging. Corrie 
doet een oproep aan iedereen die mee wil doen aan de bladblaas-voetbalcompetitie 
waaraan team van 3 personen kunnen deelnemen. Jong, oud, vrouw, man het maakt niet uit.  
 

10. Welkom nieuwe leden 
- De penningmeester noemt de namen van de nieuwe leden, waarvan veel van de nieuwe 

bewoners aan de Paalhoeve. Wat mooi dat we weer gegroeid zijn in aantal. Welkom 
iedereen.  
 

11. Resultaat ledenraadpleging 2021 
- Rene Benneker neemt het woord. Onder zijn leiding hebben vorig jaar op twee momenten 

een ledenraadpleging plaatsgevonden.  
- In de bijlage is de presentatie toegevoegd.  
- Korte samenvatting is dat van het bestuur een meer (pro)actieve rol wordt gevraagd en dat 

het wijkplatform door Kootwijk Vooruit wordt georganiseerd.  
- Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 

 
12.  Stand van zaken rondom het DOP 

- Rene Benneker neemt het woord. Hij vertelt kort de geschiedenis van het DOP en hoe deze 
in 2018 tot stand is gekomen met behulp van het dorp en een derde partij die het 
faciliteerde. Rene geeft kort een stand van zaken en wat er in de tussentijd is gebeurd.   

- Ook geeft Rene aan dat zaken misschien lang duren maar dat we er rekening mee moeten 
houden dat elke rol in het bestuur en/of in een werkgroep vrijwilligers zijn die slechts schaars 
de tijd hebben. Daarom heeft het bestuur toentertijd ook besloten om geen deadlines aan 
werkgroepen te hangen om de druk niet op te willen voeren.         

- De werkgroep Verkeer en parkeren is al ver in de plannen, we gaan ze helpen om dit jaar tot 
een actieplan en uitvoering te komen. 

- Onderwerp Bouwen en wonen is niets mee gedaan. Gemeente heeft plannen in woningbouw 
en dat zal op ons af komen. Wij willen vooral woningen voor lagere inkomens, starters en 
ouderen. Gemeente Barneveld is Omgevingsvisie 2040 gestart. Er zijn veel ontwikkelingen 
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die op ons af gaan komen. Wij willen daar graag actief bij betrokken zijn en zoveel mogelijk 
sturing aan geven, zodat het niet ooit zomaar over ons heen zal komen.  

- Daarbij geldt wel dat hoe actiever we zijn en hoe meer we het met elkaar eens worden, hoe 
meer invloed we kunnen uitoefenen bij de Gemeente om dingen voor elkaar te krijgen. Dat 
we het als leden eens worden is dan wel echt heel belangrijk anders kan het bestuur niets.  

- We vragen daarbij de hulp van de gebiedsregiseur en de gemeente Barneveld. 
- Voorstel van het bestuur: onderwerpen om komende 3 jaar mee aan de slag te gaan:  

1. Natuur binnen de kern, er liggen plannen om meer natuurwaarde te creëren 
2. Duurzaamheid wordt belangrijk, dat gaat op ons afkomen. We moeten duidelijk krijgen 

waar onze doelstellingen liggen. De gemeente kan ons dan heel goed gaan helpen 
3. Wonen en bouwen gaat komende jaren belangrijk worden, we willen samen een goed 

plan neerleggen. We hopen dat we het met elkaar eens worden zodat we zelf aan het 
roer blijven.  

- Tot zover zijn er geen aanvullingen, vragen of opmerkingen uit de zaal.  
- In de bijlage is de presentatie toegevoegd.  
 

Gast aan tafel Michel ter Vaarwerk, onze gebiedsregiseur vanuit de gemeente, licht een en ander 
nader toe. De gemeente gaat echt inzetten op gebiedsgericht werken en Michel zegt ons toe te gaan 
helpen om zaken ook echt te realiseren.  

- Uit de zaal een vraag c.q. opmerking om ook de budgetrondes bij de gemeente goed in de 
gaten te houden zodat we daar niets missen. Michel geeft aan dat wanneer wij weten wat 
we willen dat hij zich hard gaat maken voor budget nu of in de komende jaren.  

- Uit de zaal een vraag aan Michel om ons best practices? uit andere dorpen/gemeenten te 
brengen. 

- Uit de zaal een opmerking/zorg over de synergie van plannen in het dorp en uitvoering door 
de gemeente. Als voorbeeld worden de plannen voor de Brink genoemd. De werkgroep 
Verkeer en parkeren loopt er tegenaan dat de ene ambtenaar ‘nee’ zegt tegen plannen 
omdat het asfalt nog te goed is, terwijl de andere ambtenaar inplant om het asfalt op de drie 
hoofdwegen te vervangen. Michel geeft hierop aan dat het belangrijk is dat wij met onze 
plannen altijd Michel aanhaken zodat hij voor die synergie kan zorgen.  

- Uit de zaal een vraag: wanneer staan werkzaamheden aan asfalt en bermen gepland? 
Gepland voor het najaar. Maar Michel geeft aan dat de werkgroepen actief moeten worden 
om plannen te maken zodat hij het kan verbinden.  

- Bloemrijke natuurlijke bermen, graag meenemen in de werkgroep Verkeer voor de 
werkzaamheden en met Natuur werkgroep.  

- Uit de zaal: Bob en Eveline deden enkele warmtescans in Kootwijk. Zij beiden doen nu de 
opleiding tot Energie ambassadeur van de Gemeente. Via energieloket kun je een energie 
adviesgesprek aanvragen.  
     

13. Rondvraag            
- Iemand doet een pleidooi voor integraliteit om de plannen voor asfalt, bermen en brink goed 

op elkaar afstemmen. Michel beloofd dat hij die echt gaat opzoeken.  
- Iemand vraagt hoe we Michel kunnen bereiken. Meldingen als stoeptegels enz. via MOB 

anders voor grote thema’s het liefste centraal via KV. Eveliene (secretaris) vult aan dat alle 
belangrijke telefoonnummers tegenwoordig ook op de website van Kootwijk Vooruit staan.  

- Iemand merkt op dat er weer erg veel varkens lopen in het dorp. Hekken worden niet dicht 
gedaan. Zelf sluitende hekken een idee? Onderhoud laat tegenwoordig veel te wensen over. 
Hekken zijn van de provincie. Een klacht over onderhoud wordt niet op gereageerd. 
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Er komt een idee om onderhoud weg te halen bij de provincie en bij de gemeente te 
beleggen. Michel gaat naar de mogelijkheden informeren.   

- OPROEP aan ruiters om hekken echt ook weer te sluiten en uitleggen waarom dat belangrijk 
is! En oproep zich netjes op de ruiterpaden te houden en niet de andere zandpaden want 
deze worden hierdoor beschadigd.  

- Iemand meldt dat het nu broedseizoen is maar dat SBB volop aan het kappen is op diverse 
plekken. Kan dat tegengegaan worden? 
 

14.  Sluiting vergadering  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21:50 uur de vergadering.  
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Bijlage 1 – Ledenraadpleging 
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Bijlage 2  - Stand van zaken DOP 
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