
 

 

De bestuursleden Henk Klooster, Roelof Tuin, Arie Meijer (vlnr) van de nieuwe dorpsraad in Punthorst © Pedro 

Sluiter 

Dorpsraad wil vuist maken 
namens inwoners Punthorst 
Een goed georganiseerde dorpsraad kan bij overheden en andere instanties meer 

bewerkstelligen dan een enkeling. Met die gedachte is in het ruim 900 inwoners tellende 

dorp Punthorst (inclusief een ruim 1400 hectare groot buitengebied) een dorpsraad 

opgericht. 

Jos Pelgröm 25-02-20, 06:00 

,,Ideeën verzamelen, samenwerken met andere verenigingen en groepen en een 
spreekbuis namens het dorp en haar inwoners zijn’’,  vat voorzitter Roelof Tuin het 
samen. Na wijkraad Staphorst-Noord, Dorpsraad Rouveen en dorpsraad 



IJhorst/Lankhorst is dorpsraad Punthorst het vierde burgeroverlegplatform in de 
gemeente Staphorst.  

Behoefte 
Het initiatief is ontstaan bij enkele ambassadeurs die actief waren bij het promoten 
van het glasvezelproject Kop van Overijssel. Zij merkten dat er behoefte was aan een 
platform dat namens de bevolking een vuist kan maken. De inmiddels afgeronde 
aanleg van glasvezel verliep immers allerminst gladjes. ,,Er zijn nog veel klachten 
over de afwerking. Bijvoorbeeld veel kabeltjes nog boven de grond. Een dorpsraad 
kan het verschil maken ten opzichte van individuele burgers om opheldering te 
krijgen’’, meent bestuurslid Arie Meijer.  

Wensen en ideeën moeten uit de bevolking zelf komen. ,,Wij zijn er niet om voor een 
eenling in het geweer te komen. Wel als het om groepen gaat’’, benadruk voorzitter 
Tuin. Een eigen website van de dorpsraad wijst burgers met vragen en opmerkingen 
de weg. De nieuwe dorpsraad vertegenwoordigt een groot gebied. Daaronder valt 
onder meer De Boswachterij Staphorst en de recreatieplas daar. ,,Op fietsafstand 
van het dorp, waar voor kinderen weinig activiteiten zijn. Mochten er ideeën zijn om 
daar activiteiten te houden, dan kunnen wij bijvoorbeeld iets betekenen. 

Woningbouw 
Het gaat goed in het dorp Punthorst. ,,Er is geen leegloop. We hebben veel jonge 
gezinnen. De school draait goed, en er zit woningbouw in de pijplijn’’, aldus Tuin. Er 
zijn plannen voor nieuwbouw tegenover de basisschool. De dorpsraad is er blij mee, 
maar houdt de vinger aan de pols. ,,Het parkeren en de afwikkeling van het verkeer 
nabij de school krijgen onze aandacht’’, zegt Meijer.  

Punt van aandacht is ook het alsmaar toenemende vrachtverkeer op de Kanlaan, 
mede als gevolg van aanleg van het bedrijventerrein Bullingerslag, een aantal 
kilometers verderop in Staphorst. Vrachtverkeer vanaf de provinciale weg vanaf 
Coevorden via Balkbrug en Nieuwleusen rijdt niet door tot de A28, maar gaat via 
Punthorst naar Staphorst. ,,Het navigatiesysteem geeft chauffeurs aan dat het de 
kortste route is. Het is een onveilige situatie geworden. Daar moet iets aan 
gebeuren.’’ 

VOORSTELLEN AAN INWONERS 

In een eerste vergadering op maandag 16 maart (in de dr. Maarten Lutherschool om 
19.30 uur) stelt de dorpsraad zich voor aan de inwoners. Namens de gemeente 
Staphorst is wethouder Alwin Mussche aanwezig en een aandeel in deze 
bijeenkomst leveren. ,,We moeten eigenlijk nog beginnen’’, zegt bestuurslid Henk 
Klooster. ,,Maar eens kijken hoe de belangstelling is voor onze voorstellingsronde. 
En die avond een luisterend oor hebben voor de inwoners.’’ 


