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Nieuwsbrief fietspad Kanlaan/Evenboersweg Punthorst 
 

Geachte inwoner van Punthorst. Hierbij stellen wij u op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen rond de aanleg van het fietspad langs de Kanlaan/Evenboersweg. Het 

belangrijkste nieuws is dat de aanleg medio september/oktober echt van start gaat. Zoals u 

waarschijnlijk weet had de aanleg van het fietspad vertraging opgelopen. Tijdens de 

voorbereidende werkzaamheden bleek dat de aanleg meer ging kosten dan we hadden 

voorspeld. Wie moest die extra kosten betalen? We kwamen er met de aannemer niet uit en 

besloten toen een ander aannemer te zoeken. Dat kostte allemaal extra tijd. Dat vinden we 

jammer, omdat we begrijpen dat het fietspad voor inwoners van Punthorst erg belangrijk is. 

Daarom zijn we blij dat we nu kunnen aankondigen dat de gemeenteraad extra geld ter 

beschikking stelt en dat de NTP Groep uit Hattem het fietspad gaan aanleggen. 

 

In de afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. We hebben onder andere vergaderd met de 

Dorpsraad Punthorst. Daarbij heeft de Dorpsraad aandacht gevraagd voor de uitvoering van het 

fietspad in de dorpskern van Punthorst.  De dorpsraad wil het fietspad graag verbeteren door het 

in de dorpskern breder te maken en er een voetpad naast te leggen. We hebben duidelijk 

gemaakt dat we ons als gemeente maximaal willen inspannen om dat mogelijk te maken, en dat 

we verwachten dat binnen ons huidige budget te kunnen doen. Daarbij zijn er wel een aantal 

randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet het kunnen met wat er in de grond 

zit aan leidingen en dergelijke. En we moeten medewerking hebben van de aanwonenden. We 

gaan hierover met hen in gesprek. We kunnen op dit punt dus nog geen garantie geven maar 

gaan ons best doen. Wat wel zeker is, dat het fietspad er nu echt gaat komen. Het zal een 

aanwinst zijn voor Punthorst en voor heel Staphorst. We zullen u regelmatig op de hoogte 

houden via deze nieuwsbrief. Ook kunt u op de hoogte blijven via een app. Meer daarover leest u 

elders in deze nieuwsbrief. 

 

 

Alwin Mussche 

Wethouder 
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Aanleg fietspad door de NTP Groep 

NTP start half september met de aanleg van het fietspad vanaf de Leidijk, richting de kern van 

Punthorst. Rondom de kerst wil NTP tot aan de Vijverweg zijn. In 2021 wordt er gewerkt vanaf 

Punthorst richting Nieuwleusen. Daar waar gewerkt wordt, krijgen de bewoners/ondernemers 

vooraf alle informatie over de inritten en de bereikbaarheid. 

We hopen natuurlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van NTP. Dit is de heer Henk 

Bos. Voor vragen / opmerkingen kan Henk gebeld worden op tel: 06 17 67 66 27. Ook kunt u 

alle nieuws rond het fietspad volgen via de app: Fietspad Punthorst. Deze is beschikbaar voor 

Apple en Android. U kunt hem downloaden via de appstore op uw telefoon. 

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

• Maaien en frezen van de berm en opschonen van de bestaande watergang 

• Het graven van de nieuwe watergang en de aanleg van duikers tbv van de toegang tot de 

percelen 

• Het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van het aan te leggen fietspad 

• Het aanbrengen van een betonnen fietspad 

• Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld  

 

Bericht van de Dorpsraad Punthorst 

De Dorpsraad Punthorst heeft middels een brief haar zorgen over de voortgang en de 

voorgenomen uitvoering van het fietspad langs de Kanlaan aan de gemeente bekend gemaakt. 

De Dorpsraad maakt zich met name zorgen over het traject tussen de Ir. J. Nijsinghstraat en de 

Vijverweg. Het bestaande voetpad zal opgaan in het geplande fietspad zodat de voetgangers en 

spelende kinderen het fietspad moeten delen met de fietsers. De Dorpsraad is van mening dat 

daardoor de veiligheid en het comfort van de voetgangers en spelende kinderen in het geding 

komt.  

De genoemde brief is behandeld in een gemeenteraadsvergadering en de raad heeft de 

wethouder verzocht in gesprek te gaan met de Dorpsraad. Omdat de beschikbare ruimte te krap 

is voor een fietspad met daarnaast een voetpad heeft de Dorpsraad vergaderd met de betrokken 

bewoners. De meeste bewoners kunnen zich vinden in het voorstel van de Dorpsraad en zijn 

bereid een strook grond van hun voortuin af te staan voor een voetpad. Ook is er een overleg 

geweest met de wethouder, twee medewerkers van de gemeente van de afdelingen 

communicatie en verkeer en de Dorpsraad. Afgesproken is dat de communicatie tussen de 

gemeente en bewoners langs het fietspadtraject verbeterd zal worden en dat de gemeente gaat 

onderzoeken of het voorstel van de Dorpsraad haalbaar en uitvoerbaar is. 

 

De Dorpsraad Punthorst bestaat uit: Roelof Tuin (voorzitter), Henk Klooster (vice-voorzitter), Alie Nijboer 

(penningmeester, secretaris), Albert Hulst en Arie Meijer (bestuursleden) De Dorpsraad Punthorst is een 

zelfstandige organisatie en wil een spreekbuis zijn van het dorp en haar inwoners. Voor contact mailt u 

met: info@dorpsraadpunthorst.nl 


