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Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst en Alie Nijboer 
Afwezig : Arie Meijer 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Notulen vorige vergadering en notulen jaarvergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen; getekend voor akkoord 

- Bakens windmolens (windpark Bovenwind) Reactie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) 
Windturbines zijn verlicht om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Momenteel 
is het niet mogelijk om de lichten uit te zetten, maar tegenwoordig is het wel toegestaan om 
de lampen continu te laten branden en de lichtintensiteit onder bepaalde 
weersomstandigheden te dimmen. Dit laatste wordt toegepast op ons windpark 

- Pinautomaat Punthorst; in contact met geldmaat, wordt vervolgd 
- Omwaaiende kliko’s; contact gehad met Wouter Dijk, gemeente Staphorst, wordt vervolgd 
- Arno Koolen uitgenodigd; is vanavond verhinderd 
- Verkeersperikelen Kanlaan / Evenboersweg; 10-05-2022 heeft Jan Speulman overleg gehad 

met diverse mensen, wordt vervolgd 
- Plannen Uithofsweg; na 20-04-2022 geen nieuwe informatie ontvangen; wij worden op de 

hoogte gehouden 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 
1. Henk van der Ploeg; veiligheidssituatie Puntweg, e-mail 25-04-2022; ter kennisgeving 

aangenomen 
2. Nieuwsbrief nr. 1 Opvang vluchtelingen uit Oekraïne, e-mail 03-05-2022; ter kennisgeving 

aangenomen 
3. Nieuwsbrief BNBWest – deel 2, e-mail 07-05-2022; ter kennisgeving aangenomen 
4. “Een tegen Eenzaamheid”, startbijeenkomst en tekenen convenant, e-mail SWS 12-05-2022 (is 

uitgesteld tot september); ter kennisgeving aangenomen 
5. Bereik mobiele telefonie Punthorst, e-mail 25-05-2022; nvt, gemeente geïnformeerd 
6. Wijziging voorrangssituatie Mr. J.B. Kanlaan / Leidijk, e-mail 08-06-2022; ter kennisgeving 

aangenomen 
7. Krachtbron nr.5 2022, e-mail 10-06-2022; Henk neemt contact op met contactpersoon (voor 

Staphorst) van OVKK 
8. Fondsenfestival, e-mail 10-06-2022; in afwachting van reactie ingekomen stuk 7 

 
 
Besproken onderwerpen 
1. Belangenafweging grootschalige energieopwekking; reacties van enkele bewoners uit 

Punthorst: 
Er is geen structurele oplossing; de meerderheid spreekt voor eigen parochie. Wordt a.s. 
donderdag tijdens het overleg met het college van B&W ook besproken. 
Als bestuur van Dorpsraad Punthorst kunnen wij hierover geen standpunt innemen. 
 

2. Zwarte dennen, fietspaden enz., afspraak met Gerard Weck, zie e-mail d.d. 08-06-2022 
Albert gaat een afspraak plannen met Gerard Weck. Als de verkeerssituatie onverantwoord is, 
kan de gemeente ingrijpen. 
 

3. Overleg college B&W 16-06-2022 (zie ingediende agenda) 
de vermelde onderwerpen kort besproken 
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Rondvraag 
- 
 

 
 

Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 
Volgende vergadering: 10 oktober 2022  
 
 
 
 


