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Verslag wijkplatform 14 juli 2022
Op donderdag 14 juli vond het wijkplatform plaats.
De opkomst was weer heel goed. Er stond dit keer dan ook
een belangrijk punt op de agenda, namelijk de
werkzaamheden die de gemeente gaat uitvoeren aan de
wegen. Lees hier het verslag van het wijkplatform.
Het volgende wijkplatform is op donderdag 13 oktober 2022 en vindt plaats beneden bij 't
Hilletje om 20.00 uur. Inwoners kunnen van tevoren onderwerpen en vragen aanleveren via
wijkplatformkootwijk@gmail.com.

Brandbrief aan de gemeente
De gemeente gaat bermen langs de Asselseweg en Kerkendelweg
vervangen met bermbeton. Zij stelt dat het onderhoud is en dan
kent de procedure alleen informatieplicht. Maar wij zien het als een
grote aanpassing en herinrichting van de weg en dan zou er
inspraak moeten zijn. Het sentiment op het wijkplatform is duidelijk
tegen bermbeton en er zijn veel zorgen over een bredere weg, te
hard rijden en veiligheid van fietsers.
Het voorstel van Kootwijk Vooruit aan de aanwezigen op het
wijkflatform is om een brandbrief naar de gemeente te sturen met de dringende oproep om de
werkzaamheden nu niet door te laten gaan en dat we inspraak krijgen. Ondertussen wel
noodreparaties aan asfalt en bermen.
Aangezien alle aanwezigen op het wijkplatform ook lid zijn van Kootwijk Vooruit kunnen we
hierover stemmen.
Stemming
Tegen: 3
Voor: alle overige aanwezigen
Na de vergadering is op vrijdag een brandbrief verstuurd naar het college van Burgermeester
en Wethouders en naar de gemeenteraad. Deze brief kun je hier lezen.
Vervolg
Als reactie op onze brandbrief heeft de gemeente laten weten dat de werkzaamheden wel
doorgaan ivm planning maar dat er vooralnog geen bermbeton wordt aangelegd totdat het
college en de raad er een besluit over heeft genomen. Het gaat nu dus om het vervangen van
het asfalt en herstellen van kuilen in de bermen.
Het bestuur van Kootwijk Vooruit is uitgenodigd om op 22 augustus met de gemeente in
gesprek te gaan. Heb je input voor deze bespreking stuur die dan naar het bestuur
via info@kootwijkvooruit.nl.
We houden jullie uiteraard weer op de hoogte!

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
3 augustus
20 augustus
7 september
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
december
december

Activiteit
Inloop bij het bestuur
Kunst in Kootwijk
Inloop bij het bestuur
Burendag
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt

Tijd / locatie
19:30 uur De Kamp
10:00 uur op de Brink
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
20:00 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
n.t.b.

*wijzigingen voorbehouden

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.

