
VERSLAG VAN DE TELLING VAN STEMMEN

Verslag van de telling van Stemmen, opgemaakt op 2 maart 2022, door mij' mr' Esther

.luditliOstendorf-Deiker, hierna te noer'nen: "rìotaris", als waarnemer Van mr' Yvonne

Wansleeben, in haar hoedanigheid van Zware waarnemer van het vacante protocol

van mr. Carolina Theodora Thãresia van Rooijen, gedefungeerd notaris te Gorinchem'

zulks ten verzoeke van de stichting Stichting Poort6, statutair gevestigd te

õËr.unt. Gorinchem, kantoorhoudende re-4203 NJ Gorinchem, Schelluinsestraat 3,
jrg.t.l^'tuuen 

in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer

23032248;

Vandaag heeft tot mij, notaris, zich gewend mevrouw lnge Versluis, werkzaam bij

Stichting Poort6.

Mevrouw Versluis heeft aan mij afgegeven een map bestaande uit

instemmingsverklaringen van bewoners van de Willem-Alexanderflat aan de

Wijnkoperstraat te Gori nchem.

ln de instemmingsverklaring wordt aan de bewoners gevraagd in te stemmen met

beoogde verbeteri ng smaatregelen bestaande uit:

- lsoleren dak
- Plaatsen van zonnePanelen
- Vervangen kozijnen en plaatsen nieuw glas in de nieuwe kozìjnen

- Verwijderen collectieve cv-ketel uit het gebouw

- Maken van een nieuw blnnen installatie voor de verwarming met nieuwe

radiatoren
- Plaatsen Van een Warmte-Unit voor het warmtenet, verwijderen

kookgasaansluiting en aanmaken van een nieuw elektrische kookgroep

- Aanbrengenmechanischeventilatie
- Maken van een nieuwe installatiekas in de woning
- Plaatsenvideofooninstallatie

De verklaringen zijn opgedeeld in de volgende woonblokken:

Woonblok A bestaande uit 36 woningen waarvan 2 niet-verhr,rurd, derhalve 34

uit te brengen verklaringen

Woonblok B bestaande uit 35 woningen waarvan 1 niet-verhuurd, derhalve 34

uit te brengen verklaringen
Woonblok C bestaande uit 60 woningen waarvan 2 niet-verhuurd, derhalve 58

uit te brengen verklaringen

Totaal kunnen er door bewoners 126 verklaringen worden afgegeven.
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Van de totaal uit te brengen verklaringen (1 26) zlin de volgende

i nstem mingsverkla ri ngen afgegeven:

Woonblok A
Woonblok B

Woonblok C

25 instemmingsverklaringen
24 instemmingsverklaringen
43 instemmìngsverklaringen

totaal 92 i nstern mi ngsverklari ngen

Het percentage ìnstemmingsverklaringen ten opzichte van de totaal uit te brengen

stemmen bedraagt 92/ 1 26 x 1 00 = 73o/o

Opgemaakt en ondertekend te Gorinchem op 2 maart2022
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