Notulen jaarvergadering Dorpsraad Punthorst d.d. 21 maart 2022
Locatie
: Dr. Maarten Lutherschool, Mr. J.B. Kanlaan 32, Punthorst
Aanwezig : alle bestuursleden, afvaardiging van de gemeente en +/- 60 inwoners van Punthorst

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, neemt het programma van de avond door en vertelt hoe de
Dorpsraad Punthorst ontstaan is, geeft een toelichting op het logo, vertelt wat het doel van de
Dorpsraad is en doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Daarna neemt Henk Klooster het
jaarverslag en de jaarrekening van de afgelopen 2 jaar in grote lijnen door. Beide zijn te vinden op de
website van Dorpsraad Punthorst.
Wethouder A. Mussche
Is blij dat wij van start gegaan zijn. Dorps- en wijkraden staan voor het belang van het dorp, niet voor
persoonlijk belang, maar voor het algemeen belang. Dorpsraden kunnen niet zonder steun van de
inwoners. Samen werken aan een toekomstvisie, wat willen we realiseren voor ons dorp.
Het fietspad langs de Kanlaan is een voorziening waar we blij mee mogen zijn. Er wordt veel gebruik
van gemaakt, zowel door fietsers als door wandelaars.
De verkeerssituatie in Punthorst, drukte en snelheid, is een zorg van de inwoners, de Dorpsraad,
maar ook van de gemeente; wat moet er gebeuren om de situatie veiliger te maken.
John Hoving (inwoner van Punthorst)
Vindt het logo van Dorpsraad Punthorst erg toepasselijk. Prachtig logo; ook mensen van buiten
Punthorst zijn welkom, mensen van buiten binnenhalen, zo hebben zij dat zelf de afgelopen 5 jaar
ook ervaren. Vertelt dat ze een paar appartementen hebben, bestemd voor verhuur aan
mantelzorgers van chronisch zieke mensen. Nu ingezet als opvang voor 7 personen uit Oekraïne, 3
volwassenen en 4 kinderen. Er worden op dit moment diverse gesprekken gevoerd over werk, studie,
enz. Zingeving is belangrijk voor deze mensen. Hartverwarmend hoeveel hulp en steun ze hierbij
ontvangen van diverse mensen.
Burgemeester J. ten Kate
Vindt het bewonderenswaardig, waardeert het enorm dat er zovelen zijn die mensen op willen
vangen en hulp willen bieden. Elke maandagavond is er een inloopavond in het gemeentehuis voor
mensen die mensen uit Oekraïne opvangen. Spreekt ook zijn waardering uit voor de medewerkers
van de gemeente.
Mensen in huis nemen is eigen verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Op dit moment 9000 vluchtelingen vanuit Oekraïne in Nederland, waarvan plm. 700 in de
regio IJsselland (11 gemeenten), plm. 50 in de gemeente Staphorst.
Pauze
Gelegenheid om vragen in te leveren en aan te melden voor de diverse whatsappgroepen van
Punthorst.
Anja ter Stege, Stichting Welzijn Staphorst (SWS)
SWS: voorheen Stichting Staphorst Ouderenwerk. Actief in Staphorst en buurdorpen. Zij benoemt
enkele diensten waarvoor ze ingezet kunnen worden en licht dat verder toe. Hun motto is: iedereen
telt mee, iedereen doet er toe.
Automaatje; vrijwilligers die ritten regelen.
Veilig en vitaal thuis; voor mensen vanaf 75 jaar
Positieve gezondheid; op een plezierige manier wonen en leven in Staphorst
Er komt een uitleenpunt in Staphorst; bijvoorbeeld voor het uitproberen van een mobiele
telefoon; bevalt dit, dan kun je deze kopen
SWS vindt buurtverenigingen en dorps- en wijkraden belangrijk. Zij weten vaak wat er speelt in de
buurt. Zij mist een dorpshuis in Punthorst. Heeft folders meegenomen om mee te nemen.
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Vragen
Zie bijlage 1
Quick Scan Lokale Democratie
Wij zijn door de gemeente benaderd om dit onder de aandacht te brengen van de inwoners van
Punthorst. Men wil graag dat de inwoners een online vragenlijst invullen. Burgemeester Ten Kate
geeft hierop nog een toelichting.
Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar komst en wenst iedereen wel
thuis. Er is nog gelegenheid om wat te drinken en na te praten.

Volgende jaarvergadering: 20 maart 2023
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Bijlage 1
Ingekomen vragen voor of tijdens de jaarvergadering
1. Pinautomaat in Punthorst
Arjan Compagner, aangeleverd via secretariaat
DR: Wij gaan dit voorleggen aan een bank, maar verwachten niet dat het verzoek
gehonoreerd wordt, aangezien er steeds meer pinautomaten verdwijnen.
2. Waarom betalen wij vastrecht voor glasvezel en bijvoorbeeld IJhorst niet?
Geen naam
Wethouder Mussche: Glasvezel is geen voorziening van de gemeente, maar van een
commerciële partij. In het buitengebied zitten de aansluitingen ver uit elkaar; in Staphorst en
IJhorst huis-aan-huis.
3. Wat te doen aan de omwaaiende kliko’s aan de Kanlaan, door de wind maar meer door
langsrijdende vrachtwagens. Zelf onlangs 1 bijna voor de bumper gehad. Ook veel plastic e.d.
in de sloot.
W. Hulst
DR: wij gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn
4. Is het eventueel wenselijk om als “Punthorsters” een financiële bijdrage te doen voor de
Oekraïners en voor de onkosten die de familie Hoving toch zeker hebben.
Geen naam
Burgemeester Ten Kate: wordt door de overheid geregeld
€ 60,00 per persoon rechtstreeks aan de Oekraïner
€ 75,00 per persoon extra als ze in een thuissituatie wonen
Dorpsraad kan misschien een coördinerende rol spelen voor opvang
5. Buurthuis Punthorst??
Anja ter Stege (Stichting Welzijn Staphorst)
DR: zou een aanvulling kunnen zijn, maar waar?
Verkeer
6. Er gaan veel vrachtwagens over de Schapendijk, die daarlangs naar het industrieterrein gaan.
Zou het gesloten kunnen worden voor sluipverkeer? Levensgevaarlijk voor schoolgaande
kinderen
Geen naam
7. Snelheid verkeer Kanlaan. Het is ons opgevallen dat na de aanleg van het fietspad de
60km/uur nauwelijks meer wordt aangehouden. Af en toe lijkt het wel een racebaan.
Verzoek om regelmatige snelheidscontrole
8. Bij de spoorwegovergang (de driehoek) vanaf de kant van Staphorst weer een bordje “Let op!
Verkeerssituatie gewijzigd. Rechts heeft voorrang” neerzetten. Heeft al een aantal
gevaarlijke situaties opgeleverd.
9. Kanlaan afsluiten voor het onnodige vrachtverkeer (sluipverkeer)
7, 8 en 9 per e-mail aangeleverd door Menno en Hendrikje Akse
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Fietspaden
10. Fietspad bij het nieuwe honden speelbos is heel slecht, met name het eerste gedeelte is heel
slecht.
11. De fietspaden op verschillende plekken in het bos zijn in slechte staat.
12. De toiletten bij de zwemvijver zijn afgesloten, dit kan natuurlijk niet bij een druk bezochte
plaats.
Wethouder Mussche: werd vroeger gefinancierd door de overheid, maar dit is ingetrokken.
DR: fietspaden zijn van SBB; SBB heeft geen geld, wordt het te gevaarlijk dan wordt fietspad gesloten.
DR: vragen/opmerkingen bij verkeer en fietspaden nemen wij mee bij ons overleg met de
gezamenlijke dorps-/wijkraden en college van B&W op 4 april a.s.
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