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 Aan de familie …. 
 Mr. J.B. Kanlaan xx 
 7715 PP Punthorst 
 
 
 
Punthorst, 9 juni 2020 
 
 
Beste familie…., 
 
Zoals wellicht bekend, heeft de gemeenteraad van Staphorst op 26-05-2020 en 02-06-2020 in haar 
raadsvergaderingen het project Fietspad Punthorst besproken. 
 
Op 22-05-2020 heeft het bestuur van Dorpsraad Punthorst een brief aan B&W van de gemeente 
Staphorst gestuurd met het verzoek die brief in de gemeenteraadsvergadering van 26-05-2020 te 
behandelen. In die brief heeft de Dorpsraad namens de bewoners van Punthorst haar ongenoegen 
uitgesproken over de gang van zaken rondom het project Fietspad Punthorst. 
 
Een van de zaken waar de Dorpsraad aandacht voor gevraagd heeft, is de breedte van het geplande 
fietspadtraject langs de Mr. J.B. Kanlaan tussen de Ir. J. Nysinghstraat en de Vijverweg. Zoals dat nu 
gepland is, bevordert dat de verkeersveiligheid niet en doet afbreuk aan de leefbaarheid in Punthorst. De 
verantwoordelijk wethouder Alwin Mussche heeft aan de gemeenteraad toegezegd hierover in gesprek te 
gaan met de Dorpsraad. Alvorens dat gesprek plaatsvindt wil het bestuur van de Dorpsraad met de direct 
betrokken bewoners om tafel om te kijken of wij gezamenlijk een oplossing kunnen bedenken en een 
voorstel kunnen doen richting de gemeente om het plan zoals het er nu ligt aan te passen. 
 
Wij nodigen u daarom uit voor een overleg op maandagavond 15 juni a.s. om 19.30 uur in de dr. Maarten 
Lutherschool. Wij hopen u daar te ontmoeten met inachtneming van de algemene Corona-maatregelen 
en vragen u daarom met maximaal 2 personen per gezin te komen. 
 
Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk te laten weten of u komt en met hoeveel personen. Dit kunt 
u doen door een mail te sturen naar info@dorpsraadpunthorst.nl of telefonisch/via whatsapp naar Alie 
Nijboer, 06-41688617.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Bestuur van Dorpsraad Punthorst, 
namens dezen, 
 
Alie Nijboer, 
secretaris. 
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