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Deelnemers : namens het bestuur: Roelof Tuin, Albert Hulst en Alie Nijboer 
   namens de gemeente: Alwin Mussche, Bertin Everts en Marco in ‘t Veldt 
 
 
Opening 
Alwin Mussche opent de vergadering, daarna volgt een voorstelrondje waarbij wij aangeven wat onze 
functie is binnen de dorpsraad of de gemeente en wat wij verwachten van deze vergadering. 
Alwin Mussche – wethouder;  
Bertin Everts – verkeersdeskundige;  
Marco in ’t Veldt – Communicatie en persvoorlichting 
 
 
Fietspad Mr. J.B. Kanlaan (m.n. gedeelte huisnr. 17 t/m huisnr. 31) 
Alwin Mussche geeft een toelichting op het hele project. 

- Openbare aanbesteding; voordeligste was Ploegam 
- Alwin Mussche en Lucas Mulder hebben gesprekken gehad met advocaten en directie 
- Gemeenteraad heeft recht van budget; zijn akkoord gegaan met afkoopsom Ploegam en geld 

beschikbaar gesteld voor vervolg 
- Gesprek met NTP is geweest; 25-08-2020 komt dit op de agenda van de raadsvergadering 
- Communicatie periodiek/maandelijks vanuit de gemeente aan de bewoners van Punthorst, 

ook richting Dorpsraad. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, dit moet je wel 
consequent blijven doen 

 
Roelof: licht de brief van 22-05-2020 toe en geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn. 
Albert: we zijn in overleg geweest met de aanwonenden en op 1 na zijn ze wel bereid een gedeelte van 
de grond af te staan. 
Alwin Mussche: door de gemeente kan uitgezocht worden hoe het fiets-/voetpad er uit kan zien; deze 
taak wordt toegewezen aan Bertin Everts. 
Albert: er moet wel gecommuniceerd worden met de aanwonenden als ze poolshoogte komen nemen. 
Gemeente gaat de 8 adressen benaderen. 
 
Bertin Everts: fietspad wordt in 1e instantie aangelegd zoals het plan er nu ligt, maar dit wil niet zeggen 
dat ze ons voorstel niet willen bespreken. 
Stukje Vijverweg nu meepakken? 
 
 
Vrachtverkeer Mr. J.B. Kanlaan en Dekkersweg 
Eigenlijk lenen deze wegen zich niet voor vrachtverkeer. Het vrachtverkeer moet eigenlijk de Lichtmis 
rond. Nieuwe afrit A28 zou de beste oplossing zijn. Vijverweg moet zeker gemeden worden. 
Bertin Everts gaat kijken of hier oplossing voor zijn. 
 
 
Rondvraag 
Roelof vraagt wanneer ze beginnen met het fietspad; Alwin Mussche hoopt dit jaar nog. Wellicht meer 
duidelijkheid na de raadsvergadering van 25 augustus a.s. 
Alie geeft aan dat op de site van Dorpsraad Punthorst het verslag te vinden is van het overleg met de 
aanwonenden; Bertin Everts neemt dit mee bij het bekijken van de mogelijkheden. 
 
 
Afsluiting 
Alwin Mussche sluit de vergadering 


