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Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer 
Afwezig : - 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Notulen vorige vergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen; getekend voor akkoord 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 

- Overleg alle dorpsraden: doorgeschoven naar 12-04-2021 
- E-mail uitnodiging digitale bijeenkomst 18 juni recreatie en toerisme Staphorst; Henk gaat  

  informatie opvragen en zich hiervoor aanmelden 
- Hans Ganzeboom, gem. Staphorst heeft een mail gestuurd waarin hij aangeeft dat evt.  

  verzoeken voor de gemeente aan hem of aan hem in cc gericht kunnen worden, zodat hij  
  e.e.a. kan monitoren. Dit is een van zijn taken. 
 

Besproken onderwerpen 
1. Bankrekening 

De bankrekening is inmiddels geopend. Vanwege alle (communicatie) fouten tijdens dit traject 
heeft de rabobank een donatie van € 50,00 gedaan. De facturen die in 1e instantie door Henk en 
Alie betaald zijn, zijn inmiddels door de stichting terugbetaald. 
Alie gaat nog contact opnemen met de rabobank inzake de maandelijkse kosten die in rekening 
gebracht worden. Het 1e jaar zouden deze kosten nl. niet in rekening gebracht worden. 
 

2. Website 
Deze moet met regelmaat bijgewerkt worden, zodat deze actueel blijft. Henk beheert de 
website en zorgt er o.a. voor dat de akte en de notulen geplaatst worden op de website.  
Tevens wordt de datum van de eerstvolgende vergadering en de jaarvergadering vermeld.  
Diverse artikelen vanuit de media die van toepassing zijn op Punthorst en/of de Dorpsraad gaan 
wij allen verzamelen en zoveel mogelijk in pdf doorgeven aan Henk. Deze kunnen geplaatst 
worden onder ‘Media’. 

 
3. Gemeente Staphorst 

Kennismakingsgesprek met B&W staat voorlopig gepland voor onze vergadering van 19 oktober. 
Subsidie is overgemaakt door de gemeente. 
Alie gaat nog informeren naar de exacte dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, zoals de 
vorige keer besproken is.  
 

4. Communicatie 
We spreken af dat wij informatie zoveel mogelijk per mail naar elkaar sturen; whatsapp zo min 
mogelijk gebruiken. Hooguit voor een korte algemene mededeling/vraag.  
Informatie richting de inwoners van Punthorst zoveel mogelijk via de site. Zo nodig inwoners 
hierover via de whatsapp groep ‘Nieuws Punthorst’ informeren. Bij dit bericht de link van de 
website meesturen. Berichten worden door Alie verzonden, zij beheert deze whatsapp groep. 
 

5. Fietspad 
Onlangs hebben wij een brief naar B&W verzonden inzake de aanleg van het fietspad langs de 
Mr. J.B. Kanlaan. Deze brief is behandeld tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. en 2 juni jl.  
Wij gaan de aanwonenden (8 adressen) uitnodigen voor een overleg op 15 juni a.s. om 19.30 
uur in de ML-school. Roelof zorgt voor de uitnodiging en Alie gaat met de school overleggen of 
dit akkoord is.   
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6. Verkeersdruk 
In onze brief aan B&W hebben wij ook onze zorgen inzake de verkeersdruk op de Mr. J.B. 
Kanlaan benoemd. Dit onderwerp blijft onze aandacht houden. Er komen meer geruchten 
binnen van inwoners uit Punthorst dat meerdere wegen in Punthorst te zwaar belast worden 
door het vrachtverkeer. 
 

7. Sollicitanten 
2 personen hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie. 1 persoon kan 
o.g.v. de statuten niet toetreden tot het bestuur, de ander wordt uitgenodigd voor een gesprek. 
 

Rondvraag 
Er zijn geen vragen/opmerkingen 
 
Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 


