Jaarverslag Dorpsraad Punthorst 2019 t/m 2021

1. Algemeen
De bezetting bestuursleden bleef in 2019 t/m 2021 ongewijzigd.

Functie
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris/ Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Naam
Roelof Tuin, Mr. J.B. Kanlaan 31, 7715 PP Punthorst
Henk Klooster, BH Spijkerweg 5, 7715 PX Punthorst
Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT Punthorst
Arie Meijer, Dedemsvaartweg 39, 7715 RJ Punthorst
Albert Hulst, Mr. J.B. Kanlaan 26, 7715 PM Punthorst

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe bestuursleden. Heeft u belangstelling voor een
functie binnen de Dorpsraad Punthorst dan kunt u dit kenbaar
maken via de mail: info@dorpsraadpunthorst.nl
Of via het mailformulier op de pagina: Contact
Wilt u liever schriftelijk reageren? Stuur dan een brief naar ons secretariaat:
p.a. Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT Punthorst.

2. (Bestuurs)vergaderingen Dorpsraad Punthorst 2019/2020 en de belangrijkste
onderwerpen
• 26 september 2019 eerste vergadering van de dorpsraad Punthorst
o Oprichting stichting;
o Statuten maken;
o KVK inschrijving, openen bankrekening;
o Website maken;
o Plannen eerste jaarvergadering.
• 17 januari 2020 oprichting Dorpsraad
o Inschrijving bij de Notaris.
• 21 januari 2020 Bestuursvergadering (1)
o Aansprakelijkheid regelen;
o Afspraken met gemeente maken;
o Verkiezingsrooster samenstellen;
o Vergaderschema 2020.
• 10 februari 2020 Bestuursvergadering (2)
o Afronden oprichting stichting;
o Website publiceren;
o Verdere afspraken met de gemeente;
o Publiciteit naar bewoners;

•
•

•

•

•

•

•

•

o Jaarvergadering voorbereiden.
16 maart 2020 eerste jaarvergadering
o Afgeblazen door Corona.
22 mei 2020 Brief aan de gemeente
o Omdat we door Corona niet konden vergaderen met de gemeente hebben we
een brief gestuurd met de onderwerpen:
▪ Fietspad Punthorst;
▪ Verkeersdruk Mr. J.B. Kanlaan;
▪ Er is veel media aandacht geweest van verschillende media.
8 juni 2020 Bestuursvergadering (3)
o Voorbereiden overleg bewoners bebouwde kom Punthorst inzake het
fietspad.;
o Fietspad in het algemeen (brief aan de gemeente);
o Verkeersdruk;
o Overleg alle dorpsraden: doorgeschoven naar 12-04-2021;
o Uitnodiging digitale bijeenkomst 18 juni recreatie en toerisme Staphorst.
15 juni 2020 Extra overleg inzake aanleg fietspad
o Overleg met alleen de bewoners Kanlaan waar de tuin grenst aan het
fietspad.
2 juli 2020 Overleg met de gemeente inzake het fietspad (en reactie op de brief)
o Start aanleg van het fietspad;
o Mogelijkheden fietspad en voetpad besproken voor aanwonenden
huisnummer. 17 t/m 31;
o Verkeersdruk door vrachtverkeer Mr. J.B. Kanlaan en Dekkersweg.
September 2020 1e Nieuwsbrief fietspad Kanlaan/Evenboersweg Punthorst van de
gemeente.
o In de 1e nieuwsbrief wordt ook de herstart van de aanleg gegeven in sep/okt
2020.
19 oktober 2020 Bestuursvergadering (4)
o Kennismakingsgesprek met B&W gaat 19 oktober niet door i.v.m. de
aangescherpte coronamaatregelen;
o Fietspad Punthorst;
o Digitale bijeenkomst doorontwikkeling recreatie en toerisme / Staphorst;
o N377 moet Veilig;
o Transitie Visie Warmte;
o Kennismakingsgesprek Nico Arkes, Staatsbosbeheer;
o Overige ingekomen stukken.
26 november 2020 Extra overleg met de gemeente
o Aanleg fietspad Mr. J.B. Kanlaan (algemeen);
o Fietspad Mr. J.B. Kanlaan tussen Ir. J. Nijsinghstraat en Vijverweg;
o Fietspad langs de Vijverweg (mogelijkheden);
o Nieuwsbrief (vervolg op eerste nieuwsbrief);
o Vrachtverkeer Mr. J.B. Kanlaan en Dekkersweg.

3. (Bestuurs)vergaderingen Dorpsraad Punthorst 2021 en de belangrijkste
onderwerpen
• 11 februari 2021 Bestuursvergadering (1)
o Fietspad Mr. J.B. Kanlaan (over de veiligheid);
o Fietspad langs Vijverweg;
o 15-03-2021 jaarvergadering gaat niet door, dus artikel schrijven;
o Jaarrekening 2020;
o Overige ingekomen stukken.
• 15 maart 2021, Jaarvergadering wederom afgeblazen door de Corona maatregelen.
o Het bestuur heeft wel vergaderd.
• 12 april 2021 Vergadering met alle Dorpsraden in de gemeente Staphorst
o Buurtbemiddeling;
o Nieuws van de dorps-/wijkraden en college;
o Digitale burgerparticipatie;
o Verkeersveiligheid i.v.m. meer en groter vrachtverkeer.
• 25 mei 2021 Bestuursvergadering (2)
o Veel ingekomen stukken (zie website);
o Fietspad Punthorst - Veiligheid / voorrang;
o Traject langs Vijverweg.
• 17 juni 2021 Overleg dorpsraad Punthorst en college Burgemeester en Wethouders
o Nut/noodzaak dorpsraadl;
o Verkeersdruk Punthorst (o.a. gebruik mr. J.B. Kanlaan/Evenboersweg).
• 12 juli 2021 Bestuursvergadering (3)
o Wijziging toezicht op verenigingen en stichtingen;
o Hondenspeelbos;
o Fietspad langs Vijverweg;
o Evalueren gesprek met Nico Arkes, SBB en Annelies Troost, regiegroep
Staphorst in Beweging;
o Opening fietspad Punthorst.
• 11 oktober 2021 Bestuursvergadering (4)
o Wijziging toezicht op verenigingen en stichtingen;
o Belevingsroute: kabelbaan en rolstoelschommel;
o Plan woningbouw in Punthorst;
o Voortgang combipad langs de Vijverweg.

4. Samenvatting 2019 t/m 2021:

1. eind 2019 zijn we met name bezig geweest met de oprichting van de stichting
Dorpsraad Punthorst en afstemming met de gemeente Staphorst
a. Er is in 2019 maar 1 bestuursvergadering geweest want de Dorpsraad is
januari 2020 opgericht.

2. Het jaar 2020 stond in het teken van oprichting Dorpsraad Punthorst en is voor een
groot deel besteed aan de “herstart aanleg fietspad” en het onder de aandacht
brengen van verkeersveiligheid.
a. In 2020 is de Dorpsraad officieel opgericht;
b. Er zijn in 2020 vier bestuursvergaderingen geweest;
c. De 1e jaarvergadering is afgeblazen door Corona;
d. Er zijn minstens drie extra overleggen geweest met gemeente Staphorst en
bewoners Punthorst.

3. Het jaar 2021 is ook voor een groot deel besteed aan afronding fietspad, het
combipad langs de vijverweg en opnieuw aandacht vragen voor verkeersveiligheid.
a. Er zijn in 2021 vier bestuursvergaderingen geweest;
b. De 2e jaarvergadering is afgeblazen door Corona;
c. Er is een vergadering geweest met alle Dorpsraden gemeente Staphorst;
d. Er is een overleg geweest met college Burgemeester en Wethouders.

4. Communictie

Alle notulen van alle vergaderingen zijn openbaar gemaakt op de website en zijn daar te
lezen: http://www.dorpsraadpunthorst.nl/Agenda-berichten/
Ook de statuten en verschillende media artikelen zijn op dit gedeelte “Agenda en Berichten”
te lezen.
Heeft u vragen op- of aanmerkingen, of heeft u iets te melden? De Dorpsraad Punthorst is te
bereiken via e-mail: info@dorpsraadpunthorst.nl, of via het mailformulier op de
webpagina: Contact
Wilt u liever schriftelijk reageren? Stuur dan een brief naar ons secretariaat:
p.a. Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT Punthorst.

