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Deelnemers : namens het bestuur: Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst en Alie Nijboer 
   namens de gemeente: Alwin Mussche en Bertin Everts 
 
 
Opening 
Alwin Mussche opent de vergadering 
 
 
Aanleg fietspad Mr. J.B. Kanlaan (algemeen): 

• De manier waarop men nu te werk gaat met de aanleg van het fietspad is prima, aldus Roelof. De 
communicatie met de aanwonenden is goed.  

• Roelof geeft aan dat er een vraag gesteld is door een buurtbewoner over de aansluiting van het 
fietspad met de Leidijk. Dit lijkt anders te worden dan in 1e instantie aangegeven. Bertin Everts 
gaat deze vraag meenemen bij het interne overleg en zal er voor zorgen dat Roelof de gewijzigde 
tekening, als deze aanwezig is, ontvangt. 

• Het combipad wordt straks een verplicht fietspad, blauw bord met witte fiets. Roelof informeert 
of een speed pedelec het fietspad of de rijbaan moet gebruiken. Bertin Everts geeft aan dat dit 
per provincie/gebied verschillend geregeld is. Volgens Alie wordt een speed pedelec gelijkgesteld 
met een bromfiets en moeten ze op de rijbaan. Bertin Everts komt hier op terug. 

 
 
Fietspad Mr. J.B. Kanlaan tussen Ir. J. Nijsinghstraat en Vijverweg 
Het geplande overleg d.d. 19-10-2020 met de aanwonenden bij zaal Spoorzicht kon niet doorgaan;  
Bertin Everts heeft die dag telefonisch contact gehad met de aanwonenden. De reacties waren divers: 

- geen grond af willen staan, combipad aanleggen zoals afgesproken (2x) 
- max. 1 meter afstaan 
- gemeente moet de grond terugkopen; dit kan niet, grond is eigendom van de gemeente* 
- regeling treffen voor nieuwe erfafscheiding, enz. 
- men ziet de noodzaak niet 
- komt veiligheid wel ten goede 
- 2015/2016 ook onderwerp van gesprek; combipad zonder grond af te staan 
- bij gebruik grond worden er juridische stappen ondernomen 

 
Het fietspad wordt 2,60 mtr. breed. Voor een voetpad is minimaal 2 mtr. nodig (pad zelf 1,80 mtr.). 
 
Albert geeft nog aan dat het ergens toch vreemd is zo het nu gaat; 7 bewoners waren voor en 1 tegen 
(stand in juni); hoezo democratisch. En maakt z’n zorgen aangaande de veiligheid nogmaals kenbaar. 
 
* Alwin Mussche heeft uit laten zoeken door een advocaat wat mogelijk is. De gemeente is eigenaar en  
   kan de grond terugvorderen. De betreffende bewoner kan een juridische procedure beginnen.  
   Vervolgens gaat het naar de rechter. 
 
Alwin Mussche geeft nog aan dat ze het als gemeente vervelend vinden dat er nu al grond ingeleverd 
moet worden. Hierover zijn individuele afspraken met de bewoners gemaakt. 
 
We besluiten dat we voor nu maar afzien van het voetpad. Nu nog verder gaan, roept alleen maar 
weerstand op in de buurt. Het draagvlak is veel kleiner geworden. De Dorpsraad vindt nog steeds dat 
de veiligheid op 1 staat en pleit er dan ook voor mocht er iets gebeuren (hopelijk niets ernstigs) dat er 
dan ook echt doorgepakt wordt. Hier staat de gemeente wel achter. Alwin Mussche geeft nog aan dat 
de gemeente graag met de Dorpsraad op wil trekken. 
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Bertin Everts gaat een brief opstellen voor de aanwonenden waarin weergegeven wordt wat nu 
besloten is. Dat er vooralsnog geen voetpad aangelegd wordt, maar dit in de toekomst altijd weer 
herzien kan worden. Tevens zal hierin een toelichting gegeven worden over het eigendom van de 
grond. Het concept wordt eerst naar ons gemaild, voordat de brief definitief verzonden wordt naar de 
aanwonenden. 
 
 
Aanleg fietspad Vijverweg tussen Mr. J.B. Kanlaan en Ir. J. Nijsinghstraat 
Op dit moment is hier alleen een voetpad, terwijl er veel fietsers zijn die er vanuit gaan dat dit een 
fietspad is. Misschien kan hier zowel een nieuw voetpad en een fietspad aangelegd worden. Roelof 
gaat de nieuwe bewoners van Ir. J. Nijsinghstraat 1 hierover informeren waarna de gemeente contact 
op kan nemen met de bewoners. 
 
 
Nieuwsbrief 
Alie geeft aan dat tijdens ons overleg d.d. 02-07-2020 afgesproken is dat de bewoners van Punthorst 
regelmatig geïnformeerd zouden worden over de voortgang van de aanleg van het fietspad. Het is 
echter bij 1 nieuwsbrief vanuit de gemeente gebleven. NTP stuurt wel regelmatig een nieuwsbrief. Al is 
niet duidelijk of deze alleen naar de aanwonenden gaat om naar alle inwoners van Punthorst. We 
besluiten dat de nieuwsbrief van NTP voldoende is. Alwin Mussche en/of Bertin Everts gaan nakijken 
wie deze nieuwsbrief nu ontvangen; gaan er in ieder geval voor zorgen dat alle inwoners van Punthorst 
de volgende nieuwsbrief ontvangen. 
 
 
Vrachtverkeer Mr. J.B. Kanlaan en Dekkersweg 
Bertin Everts bevestigd dat er veel verkeer over de Mr. J.B. Kanlaan gaat. De gemeente erkent het 
probleem. Nieuwe op- en afritten A28 zijn echter (voorlopig) niet te realiseren. De financiële middelen 
worden verdeeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zien het probleem op de 
A28 bij Staphorst nog niet als urgent. Mocht er in de toekomst een op- en afrit ter hoogte van de J.J. 
Gorterlaan komen dan gaan de op- en afritten in Staphorst zelf dicht. Het is duidelijk dat er geen extra 
op- en afritten komen. 
 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen. Alwin Mussche geeft aan dat wij contact op kunnen nemen met Hans Ganzeboom, 
mochten er zaken zijn die wij willen voorleggen / bespreken met de gemeente. Dit is bij ons bekend; 
wij hebben al regelmatig contact met hem gehad. Daarnaast geeft hij als tip mee, dat je je als 
Dorpsraad beter sterk kunt maken voor een paar zaken en niet meegaat in alle zaken waar je als 
Dorpsraad voor benaderd wordt. 
 
 
Afsluiting 
Alwin Mussche sluit de vergadering 


