Notulen vergadering Dorpsraad Punthorst d.d. 12 juli 2021
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
Ingekomen stukken/mededelingen
- buurtbemiddeling van start in Dalfsen en Staphorst met eigen mensen; trainingen zijn
afgerond (e-mail Hans Ganzeboom, 31-05-2021)
- vacature adviesraad Sociaal Domein (e-mail 03-06-2021); 23-06-2021 via whatsapp
doorgestuurd naar de inwoners van Punthorst
- uitnodiging digitale bijeenkomsten over wonen, werken en leven in een veranderend klimaat
(e-mail gemeente d.d. 17-06-2021); 28-06-2021 via whatsapp doorgestuurd naar de
inwoners van Punthorst
Besproken onderwerpen
1. Wijziging toezicht op verenigingen en stichtingen per 01-07-2021; Wet Bestuur en Toezicht
Rechtsvormen (WBTR) (e-mail 31-05-2021)
Alie gaat het handboek voor zover mogelijk invullen. Daarna naar iedereen mailen, zodat wij dit
de eerstvolgende vergadering kunnen bespreken
2.

Hondenspeelbos tussen de Kanlaan/Kampweg/Oude Leidijk (zandweg) (diverse e-mails
buurtbewoner)
stukken die wij per mail ontvangen hebben doorgenomen en 8 juli jl. ook met Nico Arkes, SBB
besproken. Het meest haalbare is het plan wat er nu ligt. Alie geeft dit door aan buurtbewoner.

3.

Notulen en n.a.v. vergadering met B&W d.d. 17-06-2021
doorgenomen; Alie gaat in oktober informeren bij de gemeente als wij voor onze volgende
vergadering (11-10-2021) nog geen reactie ontvangen hebben van de gemeente inzake de
actiepunten.

4.

Fietspad langs Vijverweg
op zich kunnen we akkoord gaan met het voorstel wat er nu ligt. We blijven het echter jammer
vinden dat de bomen niet gekapt mogen worden. Als deze blijven staan voorzien wij in de
toekomst problemen o.a. doordat de afwatering niet goed is en door wortelopdruk, stel dat er
een tegel omhoog komt en hierdoor komt een fietser ten val. Als compensatie voor het kappen
van de bomen kunnen verderop aan de Vijverweg wel bomen geplant worden.
We besluiten om een brief naar de raad te sturen om dit toch voor te leggen. Henk gaat een 1e
opzet maken, waarna Alie deze naar de gemeenteraad kan mailen.

5.

Evalueren gesprek met Nico Arkes, SBB en Annelies Troost, regiegroep Staphorst in Beweging
d.d. 08-07-2021
we hebben die middag veel gehoord, maar er zijn nog geen concrete plannen gemaakt. We gaan
een nieuwe afspraak plannen met Nico Arkes om te overleggen wat we in kunnen dienen bij de
regiegroep Staphorst in Beweging.
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6.

Opening vrijliggend fietspad Punthorst (mail van Henk Bos (NTP) 09-07-2021)
er is ons gevraagd mee te denken over de opening van het fietspad. Het lijkt ons goed om de
kinderen van de ML-school hierbij te betrekken.
- Het fietspad door de kinderen laten openen, Bijvoorbeeld de oudste en jongste leerling
samen op een duofiets waar dan ook nog een plekje is voor wethouder Alwin Mussche. Hij
kan dan het fietspad openen middels ringsteken, iets met een sleutel of een grote ballon lek
prikken, waarna er een hoop confetti rond dwarrelt.
- De boompjes laten adopteren door de leerlingen van de ML-school
- Alle inwoners van Punthorst de vlag uit

Rondvraag
Arie: vraagt of het een idee is om bijvoorbeeld door de dorps-/wijkraden samen een werkgroep
verkeer en een werkgroep recreatie (SBB) op te richten. Per werkgroep 1 afgevaardigde van elke
dorps-/wijkraad.
Alie gaat informeren bij de dorps-/wijkraden.
Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: 11 oktober 2021
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