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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 

- Stichting Staphorst en Recreatie en Toerisme: werkbijeenkomst is niet doorgegaan; 
vragenlijst kan ingevuld worden via www.ontdekstaphorst.nl 
campagne ‘Bee-j d’r wel ies ewest?’ 

- Belevingsroute: bericht Annelies Troost; Het hele systeem van de actieplannen is de 
afgelopen maanden veranderd en opnieuw ingericht. Wij gaan geen nieuw verzoek indienen. 

- Info maaibeleid ontvangen van de gemeente 
groenstrook tussen kruispunt en de ML-school aankaarten bij de gemeente. 

- De collectieve vrijwilligersverzekering biedt dekking o.b.v. de nieuwe wetgeving. 
Notulen n.a.v. vergadering 12-07-2021; Samenwerking met andere dorpsraden 

- IJhorst heeft nu teveel omhanden en ziet voor bepaalde dingen ook de meerwaarde niet 
- Staphorst staat er wel positief tegenover, maar wil hier graag eerst over in gesprek; wellicht 

kan dit tijdens ons gezamenlijk overleg met de gemeente op 4 april a.s. 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 

1. Een inwoner van Punthorst informeert of het een idee is iets te organiseren voor ouderen om 
te  bewegen en hier via de DR aandacht aan te besteden. Doorgegeven dat dit niet veel 
toevoegt. Dit kan evt. via andere whatsappgroepen. 

2. Anja ter Stege, Stichting Welzijn Staphorst wil graag een gesprek met ons. Uitnodigen voor de 
a.s. jaarvergadering. 

3. Inwoner Nieuwleusen; melding gevaarlijke berm Schapendijk (is inmiddels hersteld) + veel 
vrachtverkeer Schapendijk/Dekkersweg ipv via Lichtmis/snelweg. Doorgegeven dat wij over 
dit laatste in gesprek zijn met de gemeente. 

4. Nieuwsbrief wijkraad Noord, e-mail 03-01-2022; ter kennisgeving aangenomen. 
5. Nieuwsbrief BNBWest, e-mail 02-02-2022; ter kennisgeving aangenomen. 

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

Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen (WBTR)  
Handboek samen doorgenomen en aangevuld. Kan tijdens de volgende vergadering getekend 
worden. 
 

2. Jaarrekening 2021 
doorgenomen en door ieder getekend voor akkoord. Henk gaat deze op de website plaatsen. 
 

3. Jaarvergadering 21 maart 2022 
- artikel laten plaatsen in de Staphorster van 8 maart a.s., Henk schrijft het artikel. Alie zorgt 
      ervoor dat het geplaatst wordt. In de week van 14 maart nog een keer melden via de  
      whatsappgroep Dorpsraad Punthorst. 

- Contact opnemen met de ML-school 
- Uitnodiging sturen naar Hans Ganzeboom, gem. Staphorst  

 
4. Vergadering met gemeente en alle dorps-/wijkraden 4 april a.s. 

o.a. vrachtverkeer Punthorst weer op de agenda zetten 
 

http://www.ontdekstaphorst.nl/
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5. Plannen Uithofsweg  
doorschuiven naar volgende vergadering. 
volgende overleg met gemeente/van Reel/Hooikammer en de buurtbewoners is 31 maart a.s. 
 

6. Verkeersproject Kanlaan-Evenboersweg 
verslag samen doorgenomen. Aan de Kanlaan tussen de Evenboersweg en het kruispunt wil men 
een snelheidsdisplay plaatsen. Net voorbij de boortorenweg (komende vanuit de richting 
Nieuwleusen) heeft misschien het meeste effect. Roelof geeft dit door aan Jan Speulman van de 
gemeente Staphorst 
 

7. Bezoek en gesprek leden van de Christen Unie 
Zaterdag 26 februari a.s. willen ze graag met ons in gesprek. Dit is wat ons betreft akkoord. Henk 
is afwezig. De volgende onderwerpen kunnen we aankaarten: 

- Groenstrook kruispunt – ML-school 
- Afsluiting N377, omleiding via Schapendijk 
- Algehele verkeersdruk in Punthorst 
- Belang Dorpsraad 
- Plannen Uithofsweg 

 
 

 
Rondvraag 
Henk: - kosten website zijn gestegen tov de beide voorgaande jaren. Gaat kritisch kijken naar  
     eventuele (andere) mogelijkheden. 
Arie:  - rode bakens windmolens hoeven ’s avonds/’s nachts niet constant meer te knipperen. Als ze 

  knipperen als er een vliegtuig nadert, is dit voldoende. Hoe is dit bij de nieuwe windmolens  
  die nu geplaatst worden. Albert gaat informeren bij Wij Duurzaam Staphorst  
  (info@wijduurzaamstaphorst.nl) 
- hoe gaat het nu met verkeer op het fietspad langs de Kanlaan; geen bijzonderheden 
 
 
 

Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 
Volgende vergadering: 13 juni 2022  
 


