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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

- Geïnformeerd bij de ander dorps- en wijkraden van de gemeente Staphorst wat zij er van
vinden om een werkgroep verkeer en een werkgroep recreatie op te richten. Van 1 dorps-
/wijkraad reactie. Binnenkort herinneringsmail sturen.

Ingekomen stukken/mededelingen
1. Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme (mail 08-09-2021)

ter kennisgeving
2. Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme, uitnodiging werkbijeenkomst (mail 08-10-2021)

Doorgeven dat wij graag het verslag van het overleg van 08-11-2021 willen ontvangen.
Wij gaan bij iemand informeren of hij/zij er iets voor voelt om namens Punthorst aanwezig te
zijn.

3. Uitnodiging gesprek Energietransitie Staphorst (mail 13-09-2021 en 28-09-2021)
Als Dorpsraad Punthorst gaan wij hier niet actief aan deelnemen. Doorgeven aan Buro
Rondom.

4. Webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’ (mail 20-09-2021)
ter kennisgeving

5. Reactie van de gemeente n.a.v. gesprek B&W op 17-06-2021
Communicatie inzake combipad langs de Vijverweg (mail 21-09-2021 en 08-10-2021)
Wij zijn zwaar teleurgesteld dat onze brief niet serieus in behandeling genomen is. In een
paar zinnen/woorden afgekaart. Teleurgesteld in de politiek. Dit doorgeven aan Bertin
Everts, gem. Staphorst.

6. Opening vrijliggend fietspad (mail 20-09-2021)
Het fietspad is 27-09-2021 samen met de kinderen van de ML-school geopend.

Besproken onderwerpen
1. Wijziging toezicht op verenigingen en stichtingen per 01-07-2021.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen (WBTR) (mail 31-05-2021); WBTR bespreken n.a.v.
mail Alie (24-09-2021)
Doorschuiven naar volgende vergadering

2. BTW-aangifte wijzigt vanaf 2022 (eHerkenning / kosten)
vanaf 01-01-2022 moet de BTW-aangifte via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Hiervoor
is eHerkenning niveau 3 nodig. Kosten € 24,20 per jaar incl.BTW. Een vergoeding voor dit bedrag
kan jaarlijks aangevraagd worden via rvo.nl

3. Belevingsroute: kabelbaan en rolstoelschommel (offerte Boomkunst)
wachten op reactie van Annelies Troost – Compagner (Staphorst in Beweging)
doorgeven dat een picknicktafel bij de Evenboersweg misschien nog een idee is.

4. Plan Bloemert, enz. (contact met inwoner van Punthorst eind juli 2021)
een inwoner van Punthorst heeft contact met ons gezocht of wij als Dorpsraad geen bezwaar in
kunnen dienen tegen het plan dat er huizen gebouwd worden aan de Mr. J.B. Kanlaan tegenover
de school. Als Dorpsraad moeten wij er zijn voor alle inwoners van Punthorst en kunnen we
geen partij kiezen voor een aantal inwoners, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van gevaarlijke
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omstandigheden.

5. Fietspad langs de Kanlaan: geopend en klaar?
Vraag van een inwoner van Punthorst m.b.t. groenstrook tussen kruispunt en school.
groenstrook aankaarten bij gemeente zodra het fietspad aan de Vijverweg aangelegd is, dus het
gehele project afgerond is. Naar aanleiding van deze vraag kwam ook het maaibeleid ter sprake.
Wij gaan een overzicht opvragen bij de gemeente zodat we het maaibeleid / groenonderhoud in
Punthorst in beeld hebben.

6. Voortgang combipad langs de Vijverweg (n.a.v. telefoontje Bertin 30-09-2021)
Informeren bij Bertin wanneer men begint met het combipad en wanneer men verwacht dit
afgerond te hebben.

Rondvraag
Arie: - biedt onze aansprakelijkheidsverzekering de juiste dekking o.b.v. de nieuwe wetgeving?

- er zijn diverse instanties waar wij eventueel subsidie kunnen krijgen, bijvoorbeeld TenneT,
Oranjefonds en Loterijen. Indien nodig deze instanties benaderen.

Alie: - is het een idee om naar de vergadering van Dorpsraad Rouveen te gaan 14 oktober a.s.
Als dit wat betreft de Dorpsraad Rouveen akkoord is, gaan Arie en Alie naar deze vergadering.

Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: 14 februari 2022


