Notulen vergadering Dorpsraad Punthorst d.d. 21 april 2022
Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer
Afwezig : -

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen vorige vergadering en notulen jaarvergadering
Geen op- en/of aanmerkingen; getekend voor akkoord
- snelheidsdisplay is geplaatst
- Bakens windmolens. Albert gaat nog informeren bij Wij Duurzaam Staphorst
Ingekomen stukken/mededelingen
1. e-mail 04-04-2022 BNBWest: Tolhuislanden kiest binnenkort voorkeursvariant wind en zon;
ter kennisgeving aangenomen.

Besproken onderwerpen
1. Terugblik op de jaarvergadering
- Pinautomaat Punthorst; Alie gaat informeren naar de mogelijkheden
- Omwaaiende PMD kliko’s Kanlaan; op 04-04-2022 besproken tijdens het gezamenlijke overleg
met de gemeente en overige dorps-/wijkraden. Gemeente gaat informeren bij de ROVA
- Onkostenvergoeding familie Hoving i.v.m. opvang Oekraïners. Dit is geregeld.
- Verkeer: afspraak gepland met Jan Speulman, gem. Staphorst
- Fietspaden: Ronald Voerman, gem. Staphorst, benaderen en voorstellen om een overleg te
plannen met een afvaardiging van alle dorps-/wijkraden en SBB (Alie)
2.

Sollicitant bestuursfunctie Arno Koolen
Arno Koolen uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering (Alie)

3.

Terugblik vergadering gezamenlijke dorpsraden met gemeente d.d. 04-04-2022
- omwaaiende PMD kliko’s Kanlaan; zie punt 1 terugblik op de jaarvergadering
- gezamenlijk optrekken met de andere dorps- en wijkraden; in bepaalde situaties prima
- notulen volgen, worden gemaakt door Hans Ganzeboom, gem. Staphorst

4.

Verkeersperikelen Kanlaan / Evenboersweg (QuickScan m.b.t. gedrag verandering)
13-04-2022 overleg gehad met Jan Speulman, gem. Staphorst;
- hoe breng je mensen tot het besef dat ze rustiger gaan rijden
- wat vinden de kinderen (van de ML-school) gevaarlijk
Jan Speulman gaat aan de directie van de ML-school aangeven dat er een ‘commissie’
samengesteld wordt, waarin de volgende personen deelnemen: iemand namens de school,
verkeersouder, een ouder (van een of meerdere kinderen die naar de ML-school gaan), een
inwoner van (de kern van) Punthorst en hijzelf

5.

Zoekgebieden voor grootschalige energie opwek na 2030
13-04-2022 informatiebijeenkomst bezocht. Als bestuur van Dorpsraad Punthorst gaan wij huis
aan huis een brief bezorgen waarin wij de inwoners van Punthorst oproepen voor 10 mei a.s.
hun zienswijze in te dienen. Tevens gaan we een oproep doen voor nieuwe bestuursleden. Henk
gaat een brief schrijven. Bezorgen: allen
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6.

Plannen Uithofsweg
20-04-2022 informatiebijeenkomst bezocht. Wij houden vinger aan de pols, op dit moment niet
nodig actie te ondernemen

7.

Uitnodiging jaarvergadering Wijkraad Staphorst Noord
wij maken geen gebruik van deze uitnodiging. Alie gaat dit doorgeven.

Rondvraag
Alie: kan niet aanwezig zijn bij het overleg met college van B&W wat gepland staat voor 23 juni a.s.
Arie blijkt ook niet te kunnen en ook voor Roelof is dit geen handige datum. Wij gaan vragen of dit
verzet kan worden.

Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: 13 juni 2022
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