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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 

- Kosten bankrekening; het startersvoordeel geldt niet voor stichtingen en verenigingen; 
toch worden de kosten voor het 1e jaar in z’n geheel aan ons terugbetaald/overgemaakt. 

- Website is geactualiseerd; ziet er netjes en overzichtelijk uit. Wellicht dat de berichten nog 
iets meer samengevoegd worden; alles m.b.t. fietspad samenvoegen in 1 map. 

- Kennismakingsgesprek met B&W gaat vandaag niet door i.v.m. de aangescherpte corona-
maatregelen. Kennismaking is min of meer al geweest, maar normaalgesproken zijn ze 1x per 
jaar bij een vergadering aanwezig. Mochten er onderwerpen zijn die wij met de gemeente 
willen bespreken, dan kunnen wij dat melden. 

- Alie gaat nog informeren naar de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 

- digitale bijeenkomst doorontwikkeling recreatie en toerisme d.d. 18-06-2020 
- N377 moet Veilig; Nieuwsbrief 22-06-2020 en e-mail 04-08-2020  
- Doe mee met Kern met Pit!; e-mail gemeente 03-09-2020 
- Leefbaar Platteland; e-mail gemeente 07-08-2020 en 08-09-2020 
- Staphorst investeert in recreatie en toerisme; Stentor 26-09-2020 
- Transitie Visie Warmte; e-mail gemeente 06-10-2020 
- Kennismakingsgesprek Nico Arkes, SBB; e-mail 10-10-2020 
- Opwek hernieuwbare energie; e-mail gemeente 15-10-2020 

 
Besproken onderwerpen 
1. Fietspad Punthorst 

- Roelof heeft Bertin Everts vandaag gebeld. Aangezien het overleg met de aanwonenden 
  vanavond niet door kan gaan, heeft hij de desbetreffende aanwonenden vanmorgen gebeld.  
  De uitslag hiervan gaat hij uiterlijk maandag 26 oktober bespreken met de wethouder, Alwin  
  Mussche. Of de wethouder neemt een definitief standpunt in of ze gaan ermee naar het  
  college. Wij worden op de hoogte gehouden. 
- wij hebben geen nieuws voor de nieuwsbrief die in oktober door de gemeente verspreid wordt 
 

2. Digitale bijeenkomst doorontwikkeling recreatie en toerisme / Staphorst investeert in 
recreatie en toerisme 
Henk heeft de bijeenkomst van 18 juni jl. bijgewoond. Het betreft een stichting in oprichting. 
Het is hem nog niet helemaal duidelijk wat de doelstelling is. Wij hebben van de gemeente de 
notulen in concept ontvangen, maar geen definitieve. Alie gaat hiernaar informeren. Naar 
aanleiding van het artikel in de Stentor wachten wij op nieuwe berichten vanuit de Stichting. 
Mocht er een volgende bijeenkomst komen, dan wil Henk deze wel weer bijwonen. 
 

3. N377 moet Veilig 
Albert en Arie zijn 26 juni jl. naar een informatie bijeenkomst geweest van de werkgroep “N377 
moet Veilig”. In de nieuwsbrief van 22 juni jl. staat wat ze tot nu toe bereikt hebben en wat de 
plannen zijn. Zodra de LARGAS-aansluiting met de Evenboersweg ter sprake komt, melden ze dit 
bij ons, zodat wij mee kunnen denken. LARGAS = Langzaam Rijden GAat Sneller. 
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4. Doe mee met Kern met Pit! 
Hier gaan wij geen gebruik van maken.  
 

5. Leefbaar Platteland 
Provinciale subsidie voor plannen die het platteland leefbaar en mooier maken. Het klinkt 
interessant. Misschien zijn er voor Punthorst mogelijkheden voor een speelgelegenheid voor 
kleine kinderen en/of een trapveldje. Alie gaat contact opnemen met Stimuland voor het 
plannen van een afspraak (allen) voor meer info. 
 

6. Transitie Visie Warmte 
wij zijn uitgenodigd voor een digitale brainstormsessie op 26 oktober a.s. Henk en Albert gaan 
deze sessie bijwonen. Eventueel kunnen wij deze allemaal bijwonen middels de link die wij 
hiervoor ontvangen hebben. 
 

7. Kennismakingsgesprek Nico Arkes, SBB 
wij zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook is hij benieuwd naar onze visie op onze 
directe woonomgeving. Alie gaat een afspraak (allen) met hem plannen (bij voorkeur eind v/d 
week) 
 

8. Opwek hernieuwbare energie 
van de gemeente hebben wij bericht ontvangen dat in de raadsvergadering van 20 oktober a.s. 
het thema opwek van hernieuwbare energie aan de orde komt. Mocht dit onze interesse 
hebben, dan zijn wij op de hoogte. Dit hebben wij ter kennisgeving aangenomen. 
 

Rondvraag 
Arie geeft aan dat hij wellicht een nieuw bestuurslid aan kan brengen. Dit wordt op z’n vroegst eind 
van het jaar. Het mooiste zou zijn als wij volgend jaar wel onze jaarvergadering kunnen houden, 
zodat zich misschien meer personen melden, bij voorkeur verspreid over Punthorst. 
 
Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 
Volgende vergadering: 8 februari 2021 
 
 


