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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; worden bij gelegenheid getekend voor akkoord 

- Alie heeft geïnformeerd naar de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Via de 
gemeente is o.a. een aansprakelijkheidsverzekering geregeld voor zowel de vrijwilligers als 
voor de stichting. 

- Digitale bijeenkomst doorontwikkeling recreatie en toerisme / Staphorst investeert in 
recreatie en toerisme; definitieve notulen nog niet ontvangen (geen actie meer ondern.) 

- Leefbaar Platteland; Alie heeft geïnformeerd; extra informatie ontvangen. Bewerkelijk traject 
en een kleine kans van slagen (geen actie meer ondern.) 

- Transitie Visie Warmte; geen notulen oid ontv. (geen actie meer ondern.) 
- Kennismakingsgesprek Nico Arkes, SBB; wordt zodra dit mogelijk is gepland. 

 
Ingekomen stukken/mededelingen 

- Beweeg en sportakkoord Staphorst; e-mail 11-11-2020, enz. 
- Klimaatadaptie; e-mail 18-01-2021 
- Uitnodiging Rabobank: Virtuele schrijfdialoog ‘Dit vindt Midden Oost Nederland’;  

e-mail 05-02-2021 
 
Besproken onderwerpen 
1. Fietspad Vijverweg 

donderdag 18 februari hebben wij een digitaal overleg met de gemeente. We pleiten ervoor dat 
ook de beide grote bomen langs de Vijverweg gekapt worden en dat er een nette regeling 
getroffen wordt voor het herinrichten van de tuinen. Met het uiteindelijke doel dat ook langs dit 
gedeelte een goed fiets- en voetpad of combipad komt. 

  
2. Fietspad Mr. J.B. Kanlaan 

de tips van de buurtbewoner aangaande de veiligheid van de fietsers hebben we doorgespeeld 
naar de gemeente met het verzoek hier serieus naar te kijken. Op de kruispunten worden in 
ieder geval pijlen aangebracht, zodat voor kruisend verkeer duidelijk is dat het een 
tweerichtingsfietspad is.  
 

3. Diverse vergaderdata 
15-03-2021 jaarvergadering gaat niet door. Henk gaat een artikel schrijven voor De Staphorster. 
In plaats hiervan gaan wij nu zelf vergaderen. In de Staphorster onze site ook weer onder de 
aandacht brengen. 
12-04-2021 overleg alle dorpsraden met de gemeente 
17-06-2021 college komt bij ons tijdens onze vergadering 
 

4. Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 
wij gaan ons niet als dorpsraad presenteren tijdens de tweede Kamerverkiezingen 
 

5. Reageren op diverse mails / whatsapp berichten. 
er wordt niet altijd even snel gereageerd op mails en whatsapp berichten. Afgesproken dat we 
proberen hier meer aandacht aan te besteden, zodat zaken sneller afgerond kunnen worden. 
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6. Jaarrekening 2020 
Henk stuurt Alie een bestandje zodat ze de jaarrekening over 2020 kan maken en deze bij 
akkoord op de site geplaatst kan worden; moet voor 01-07-2021. 
 

7. Beweeg en Sportakkoord Staphorst 
vanuit Punthorst weinig tot geen animo. Wij gaan geen actieve inbreng leveren, maar worden 
wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ze gaan zich bijvoorbeeld inzetten voor de 
‘trimbaan’ bij de bosvijver. 
 

8. Klimaatadaptie 
wij besluiten dat we hier niet actief aan deel gaan nemen. Alie geeft dit door aan de gemeente. 
 

9. Uitnodiging Rabobank: Virtuele schrijfdialoog ‘Dit vindt Midden Oost Nederland’ 
dit hebben wij ter kennisgeving aangenomen; wij gaan ons hier niet voor aanmelden. 
 

 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen / opmerkingen 
 
Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 
Volgende vergadering: 15 maart 2021 
 
 


