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VERSLAG VAN DE TELLING VAN STEMMEN

Verslag van de telling van stemmen, opgemaakt op 14 oktober 2022, door mij' mr'

Estheúudith Ostendlorf-Dekker, hierna te noemen: "rìOtariS", als waarnemer van mr'

Yvonne Wansleeben, in haar hoedanigheìd van ZWare waarnemer van het vacante

protocol van mr. Carolina Theodora Theresia van Rooijen, gedefungeerd notaris te

Gorinchem, "

zulks op verzoek van de stichting Stichting Poort6, statutair gevestìgd te

Gorinchem, kantoorhoudende te 4203 NJ Gorinchem, Schelluinsestraat 3,

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer

23032248.

Op 13 oktober 2022heeftzich tot Ruben Tromp, werkzaam bij ArkelStad notarissen

te Gorinchem, zich gewend mevrouw Van Dijk, werkzaam bij Stichting Poort6'

Mevrouw Van Dijk heeft een map afgegeven bestaande uit instemmingsverklaringen

van bewoners van de Chirurgijnstraat, Gildenweg, Gruttershol Rietdekkerstraat en

Schilderstraat te Gorìnchem.

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

beoogde verbeteringsmaatregelen bestaande uit:

- lsoleren van een deel van de begane grondvloer (deel onder de hal, de trap en

de keuken)
- Na-isoleren van de spouw (waar nodig)
- lsoleren van het dak
- Plaatsen van zonnepanelen
- Aansluiten op het warmtenet en verwìjderen van de cv-installatie
- Maken van een nieuwe binnen installatie, te weten de nieuwe warmte-unit in de

hal met standaard omkasting en deels nieuwe radiatoren (in de slaapkamers,

keuken en hal)
- Verwijderen van de kookgasaansluiting en aanbrengen van een nieuwe

elektrische kookgroep
- Kierdicht maken van de woning om tocht te verminderen
- Plaatsen van een nieuwe luifel
- Nieuwe mechanische ventilatie bij 5 woningen
- Plaatsen nieuw HR++ veiligheidsglas in de entree pui en voordeur
- Aanbrengen vogelhuisjes op verschillende gevels
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Totaal kunnen er 57 verklaringen worden afgegeven'

ln de instemmingsverklaringen hebben sommige bewoners gemeld in te stemmen'

dochaandezeinstemmingwelvoorwaardenteverbjnden'
Poort6 heeft bij monde uuÃ t.urouw Van Dijk aan Ruben Tromp aangegeven' dat

aan alle door de bewoners aan de instemmingsverklarìng gestelde voorwaarden is of

zal worden voldaan, zodat deze bewoners geacht worden te hebben ìngestemd'

Van de totaal uìt te brengen verklaringen (57) zijn de volgende

i nstem mi ngsverkla ri n gen afgegeven:

Rietdekkerstraat
Gruttershof
Schilderstraat
Chirurgijnstraat
Gildenweg

1 O instemmingsverklarìnqen'
'l 

O instemmingsverklaringen
4 instemmingsverklari ngen
2 instemmingsverklaringen
1 4 instemmingsverklaringen

Totaal 40 instemmingsverklaringen

Het percentage instemmingsverklaringen ten opzichte van de totaal uit te brengen

stemmen bedraagt 40/57 x 100:70,17o/o

Opgemaakt en ondertekend te Gorinchem op 1 4 oktoóer 2022


