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Aanwezig : namens het bestuur: Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer 
   bewoners Mr. J.B. Kanlaan 17 t/m Mr. J.B. Kanlaan 31 
Afwezig : - 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en vertelt iets over het ontstaan van Dorpsraad Punthorst 
 
Besproken onderwerp 
Aanleg fiets-/voetpad Mr. J.B. Kanlaan tussen de Ir. J. Nysinghstraat en de Vijverweg. 
 
1. De brief van 22-05-2020 toegelicht die wij als Dorpsraad naar de gemeente verzonden hebben. 

- namens de bewoners klacht ingediend over de rotzooi 
- als Dorpsraad een klacht ingediend over het pad zelf mbt de verkeersveiligheid 

2. Afmeting pad: wij hebben informatie ingewonnen over de breedte van het fiets- en voetpad.  
Wil je een goed bruikbaar pad dan moet het fietspad 3 mtr. breed worden (1,5 mtr. per fietser)  
en het voetpad 1 mtr. Dit is niet wettelijk vastgelegd. Voor de veiligheid moeten deze beide  
paden van elkaar gescheiden zijn door bijv. een heg (breedte plm. 20 cm) 

3. Tekening/plattegrond: alle aanwezigen krijgen een tekening en plattegrond waarop de 
afmetingen en kadasterlijnen zichtbaar zijn. Deze worden toegelicht en met z’n allen gaan we 
brainstormen over de mogelijkheden. 
Men heeft nog wel twijfels over een bepaalde strook grond. Is dit nog eigendom van de  
gemeente of is dit inmiddels verjaard en daardoor automatisch eigendom van de bezitter.  
Grond moet bij de notaris beschreven zijn anders geen eigendom. Roelof heeft hierover 
informatie ingewonnen bij Wibo Bennink, gem. Staphorst en de notaris. Hij adviseert de 
bewoners, als ze dat willen, zelf navraag te doen bij de notaris. 

4. Samen komen we tot de volgende voorstellen: 
 a. het plan laten zoals het er nu ligt 

b. fiets-/voetpad qua breedte zoals bij punt 2 omschreven + parkeerstrook en daarbij de weg  
     verleggen, zodat dit meteen verkeersremmend is, en de berm aan de andere zijde van de 
  weg smaller wordt. Hierbij wordt geen grond gebruikt die nu in gebruik is bij de bewoners. 
c.  fiets-/voetpad qua breedte zoals bij punt 2 omschreven en de parkeerstrook laten vervallen.  
     Hierbij wordt geen grond gebruikt die nu in gebruik is bij de bewoners. 
d.  fiets-/voetpad qua breedte zoals bij punt 2 omschreven + parkeerstrook waarbij plm. 1,5 mtr.  
   (t/m kastje riolering) grond gebruikt wordt die nu in gebruik is bij de bewoners.  
  Het voetpad komt hierbij over de rioleringsput. Het bijbehorende kastje moet een kwartslag  
     gedraaid worden. 

5. Kosten: 
als men een stuk grond ‘af moet staan’ betekent dit dat men ook zelf weer met de tuin aan de 
slag moet. We spreken af dat wij bij het indienen van ons voorstel bij de gemeente er voor  
pleiten dat de bijkomende kosten, zoals kadasterkosten, notariskosten en kosten m.b.t. herstel 
van de erfafscheiding voor rekening van de gemeente komen. Of wij ook direct een verzoek 
indienen om de overgebleven strook grond ‘te schenken’ aan de bewoners en kadastraal te 
beschrijven is nog onzeker. Dit kan nl. ook een verhoging van de OZB tot gevolg hebben. 
 
 

Conclusie 
7 huishoudens gaan akkoord met het ‘afstaan’ van plm. 1,5 mtr. grond (t/m kastje riolering); zie 4d 
1 huishouden houdt het nog in beraad; wil in principe geen grond ‘afstaan’, men mag hiervoor de 
huidige groenstrook / toekomstige parkeervakken gebruiken; zie 4a, 4b of 4c 
 
 
Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 


