Digitaal wijkplatform, bestuurslid gezocht

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit
oktober 2020

Digitaal wijkplatform
Ook het volgende wijkplatform op maandag 19 oktober
a.s. vindt plaats in de vorm van een digitale bijeenkomst
voor de inwoners van Kootwijk
Om het digitale overleg weer in goede banen te leiden,
pakken we het als volgt aan:
1. Wil je meedoen met het digitale wijkplatform?
Meld je dan uiterlijk donderdag 15 oktober per e-mail aan bij Simone
(simone@lindt.demon.nl). Zij is zo vriendelijk om het overleg via haar professionele
Zoom abonnement te doen, waardoor het een veilige verbinding is.
2. Aangemeld? Dan ontvang je 16 oktober per e-mail een link waarmee je toegang krijgt
tot het Zoom overleg.
3. We beginnen om 20.00 uur met het wijkplatform.
Tip: log iets eerder in en controleer of beeld en geluid goed werken.
4. René en Simone begeleiden het overleg met behulp van een paar spelregels:
a. Iedereen wordt op ‘mute’ gezet: dit voorkomt dat iedereen door elkaar praat en
niemand elkaar kan verstaan.
b. De voorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
c. Wie daarna een vraag of opmerking heeft, steekt in beeld zijn hand op, zodat de
voorzitter die persoon het woord kan geven.
d. Ook kan via de chat gereageerd worden.
e. Heb je een agendapunt? Geef dat dan graag door in je aanmeldingsmail.
Wij kijken uit naar een goede bijeenkomst!

Wijkplatform - agenda
Digitaal via Zoom op maandag 19 oktober 2020, aanvang 20.00 uur.
Aanmelden kan t/m donderdag 15 oktober, zie hierboven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom
Mededelingen
Vaststelling notulen wijkplatform 4 juni jl.
Vragen aan en terugkoppeling door Dirk Klein, n.a.v. notulen
Presentatie door Laurens Jansen over geplande activiteiten SBB
Stand van zaken t.a.v. brandpreventie maatregelen door Sanne van de Maat
(beleidsadviseur gemeente)
7. (nog te ontvangen nieuwe agendapunten)
8. Rondvraag
Agendapunten kunnen t/m 15 oktober a.s. worden aangedragen bij het bestuur.

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.

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.

