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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit
september 2020

Agenda ledenvergadering 24 september 2020
Door het vervallen van de voorjaarsvergadering wegens corona vindt de najaarsvergadering
plaats op 24 september i.p.v. 18 november.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling agenda
Verslag najaarsvergadering 20 november 2019
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Lilian Emanuel
Simone van de Lindt treedt af per 1 januari 2021
Het bestuur stelt Nicolette Bakhuisen voor als nieuw bestuurslid
Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden tot uiterlijk maandag 21 september
a.s.
Mededelingen
Brief aan de provincie m.b.t. kalvermesterij
Voortgang BtC
Verzoek tot aansluiting bij Nefom
Financieel jaarverslag 2019
Verslag kascommissie
10 minuten pauze
Presentatie werkgroep verkeer en parkeren
Rondvraag
Sluiting

Digitale Ledenvergadering
Evenals de wijkplatform vergadering doen we de ledenvergadering op 24 september a.s. via
Zoom.
Het gaat weer als volgt:
1. Wil je meedoen? Dan moet je je uiterlijk 20 september per e-mail aanmelden bij Simone
(simone@lindt.demon.nl).
2. Wie zich heeft aangemeld, krijgt voor 24 september een e-mail met een link die je moet
gebruiken om in de ZOOM meeting te komen.
3. We beginnen de bijeenkomst om 20.00 uur, dus het is verstandig om iets eerder in te loggen
om te kijken of alles het goed doet.
4. Bart is voorzitter en Simone zal de meeting begeleiden. We hebben daarvoor een paar
spelregels bedacht:
a. Iedereen wordt door de voorzitter op ‘mute’ gezet: om te voorkomen dat iedereen
door elkaar praat en niemand elkaar kan verstaan.
b. Zet wel je camera aan, zodat we je kunnen zien, duidelijk met je eigen naam in
beeld.
c. De vergadervoorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
d. Als iemand daarna vragen of opmerkingen heeft, moet je je hand in beeld opsteken,
dan kan de voorzitter die persoon het woord geven.
e. We kijken ook of je via de chat nog een vraag kunt stellen, en misschien doen we
nog een kleine enquête tijdens de meeting.
f. Als je punten wilt bespreken, geef dat dan svp vooraf aan in je aanmeldingsmail, dan
kunnen we daar rekening mee houden.
g. De ervaring leert dat dit vermoeiende sessies zijn, dus we willen in deze meeting
een korte pauze houden, zodat je tussendoor even iets te drinken kunt inschenken.
We hopen dat het een goede bijeenkomst wordt!

Werkgroep recreatiezonering - update
Onze werkgroep heeft in de zomer met verschillende
dorpsgenoten gesproken en is bij elkaar geweest, op
veldbezoek en voor overleggen. Bij een bijeenkomst met
Staatsbosbeheer hebben wij vanuit verschillende
perspectieven inbreng gegeven. Vanuit de natuur bekeken
vragen we om niet in zone-meters te denken, maar echt
naar de lokale situatie te kijken en alle besluiten goed te
onderbouwen. Uit het dorpsontwikkelplan weten we dat
inwoners houden van rust en de groene omgeving en graag goede faciliteiten willen.
Verkeersstromen en parkeren kunnen voor problemen zorgen. Voor het Kootwijkerzand hebben
we een goede toegankelijkheid gevraagd, en geen hekken en verbodsbordjes. In de toekomst
willen wij als inwoners meedenken en meebeslissen, en dat hebben we in een brief aan de
provincie nog eens benadrukt. Inwoners die dagelijks in de omgeving te vinden zijn, zijn
tenslotte andere gebruikers dan recreanten die een dagje naar de uitkijktoren komen.
Over de recreatiezoneringskaarten zijn nog veel vragen. Binnenkort horen we wat de ideeën zijn
voor de zonering in de ons omringende gebieden. Dan kunnen we meer input geven aan
Staatsbosbeheer over de zones rond Kootwijk. In de ledenvergadering van Kootwijk Vooruit
geven wij een update. Wie alvast meer wil lezen, hier is de link naar de nieuwsbrief over de
recreatiezonering van Veluwe-op-1.

Sinterklaas en kerstmarkt 2020 gaan niet door
We hadden goede hoop, maar gezien de ontwikkelingen rond het
coronavirus kunnen het sinterklaasfeest en de kerstmarkt dit jaar
helaas niet doorgaan.
Voor de kerstmarkt hebben gezocht naar oplossingen, zoals de kramen
verder uit elkaar zetten. Na uitgebreid overleg met Gasterij ’t Hilletje en
de Kerstmarktcommissie zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om
de Kerstmarkt door te laten gaan.
Helaas moeten we nu wachten tot zaterdag 18 december 2021. Zet die datum alvast in uw
agenda, wij willen u volgend jaar natuurlijk graag weer verwelkomen!

Bestuur zoekt versterking!
In verband met een vacature in het bestuur van Kootwijk Vooruit
zoeken we versterking. Voel je je betrokken bij de leefbaarheid van
ons dorp en wil je graag je steentje bijdragen? Wil je meer
dorpsgenoten leren kennen? Meld je dan aan als kandidaatbestuurslid via info@kootwijkvooruit.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Simone de Lindt (via
simone@lindt.demon.nl of 06 5320.9816) of met één van de andere bestuursleden.

Voor uw agenda
Donderdag 24 september Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
Maandag 19 oktober Wijkplatform

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.

