Notulen vergadering Dorpsraad Punthorst d.d. 24 oktober 2022
Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer, Arno Koolen en Alie Nijboer
Afwezig : -

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Welkom Arno Koolen
Een speciaal welkom voor Arno Koolen, die toetreedt tot het bestuur. We doen een voorstelrondje.
Notulen vorige vergaderingen en vergadering met college van B&W
Geen op- en/of aanmerkingen; getekend voor akkoord
- Plaatsen pinautomaat in Punthorst. Hiervoor zijn (nu in ieder geval) geen mogelijkheden
- Omwaaiende kliko’s; Henk gaat informeren bij de gemeente naar de stand van zaken
- Verkeersperikelen Kanlaan/Evenboersweg; nog geen nieuwe informatie; wij worden op de
hoogte gehouden
- CEL Uithofsweg (plannen van Reel/Hooikammer); initiatiefnemers werken aan een concept
bestemmingsplan, men verwacht volgende maand een update te kunnen doen
- OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en Fondsenfestival; geen
terugkoppeling ontvangen; Henk gaat opnieuw informeren
Ingekomen stukken/mededelingen
Het volgende ter kennisgeving aangenomen:
1. Afvalzakje hondenspeelplaats, e-mail 14-06-2022 Gerard Weck; in afwachting op vervolg
2. Afscheid Albert Wielink, voorzitter Wijkraad Staphorst-Noord, e-mail 18-07-2022
3. BNB West, Zomer Nieuws, e-mail 22-07-2022
4. Zwerfafval opruimactie opzetten in Punthorst, e-mail 26-08-2022 gem. Staphorst; volgend jaar
actief meedoen. Dit vast doorgeven.
5. Uitnodiging Roadtrip 6 sept., e-mail 01-09-2022 Jack de Goede, gem. Staphorst
6. Uitnodiging Opening ‘Prachtlint Staphorst’ 24 sept., e-mail 07-09-2022 Prachtlint Staphorst
7. Uitnodiging manifest tekenen en startmoment ‘samen voor elkaar, een tegen eenzaamheid’, email 14-09-2022 Anja ter Stege, SWS
8. Uitnodiging Streekcafé 27 sept., e-mail 22-09-2022 Gerard Weck
9. Nieuwsbrief Ontdek Staphorst, e-mail 23-09-2022 Ontdek Staphorst

Besproken onderwerpen
1. Grootschalige energieopwekking; wat betekent dat voor Punthorst / windmolens
zoekgebied is bekend; wachten op nieuwe berichten. Reactie sturen naar Geesje Kooiker n.a.v.
haar ingekomen e-mail d.d. 02-09-2022
2.

SBB, toiletgebouw en fietspaden (e-mail Gerard Weck, gemeente Staphorst)
hij en wethouder Brinkman gaan op korte termijn in overleg met SBB; informeren of er al een
datum gepland is / of heeft dit overleg al plaats gevonden

3.

Speelveldje / trapveldje, subsidieregeling Overijssel in beweging (e-mail gemeente Staphorst)
en digitale themabijeenkomst Platform GMS d.d. 15-09-2022
wij gaan per brief bij de gemeente informeren of zij mogelijkheden hebben voor het faciliteren
van een stuk grond in/tegen de bebouwde kom van Punthorst
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4.

Proactieve laadpaal elektrisch vervoer Punthorst (e-mail gemeente Staphorst)
wij zijn voorstander van het plaatsen van een elektrische laadpaal in Punthorst, m.n. omdat de
gelegenheid zich nu voordoet. De parkeerplaats bij de Dr. Maarten Lutherschool lijkt hiervoor de
meest logische plek. Voor nu heeft het onze voorkeur dat er geen bord geplaatst wordt, zodat
de parkeerplaats(en) vrij t.b.v. de school gebruikt kunnen worden. Dit doorgeven aan de
gemeente.

5.

Bomen planten in Punthorst (e-mail coördinator Prachtlint Staphorst)
men heeft ons gevraagd waar evt. (fruit)bomen geplaatst kunnen worden in Punthorst. Wat ons
betreft mogen er wel bomen geplant worden op de lege plaatsen langs de Vijverweg en
eventueel overige wegen in Punthorst. Zelf hebben ze voorgesteld bij de Dr. Maarten
Lutherschool enkele (fruit) bomen te planten. Wij gaan ze adviseren hiervoor zelf contact op te
nemen met de school

6.

Vuurwerkcampagne (e-mail wijkagent)
Dit jaar willen ze vanuit de politie extra aandacht schenken aan het gevaar en de overlast dat
wordt veroorzaakt door vuurwerk. Er is ons gevraagd of wij willen helpen met het verspreiden
van een folder. Voor zover wij weten is er in Punthorst weinig tot geen overlast a.g.v. vuurwerk,
maar wij willen wel helpen met het verspreiden van een folder; dit is digitaal (via whatsapp en
via onze site). Dit gaan wij doorgeven aan de wijkagent.

7.

Afgevaardigde SGP-fractie bij onze vergadering
wij zijn benaderd door een afgevaardigde van de SGP-fractie of hij bij onze vergadering aanwezig
kon zijn. Alleen bij de jaarvergadering mogen de inwoners van Punthorst en andere direct
betrokkenen aanwezig zijn. De overige vergaderingen zijn alleen voor het bestuur. Dit was niet
helemaal duidelijk. Zo nodig kunnen wij hem uitnodigen als er een bepaalde kwestie speelt. De
notulen van elke vergadering zijn wel voor iedereen inzichtelijk. Deze worden geplaatst op onze
website.

8.

Bomen langs het fietspad van de Mr. J.B. Kanlaan
langs het gedeelte richting Nieuwleusen staan meerdere bomen krom/scheef of zijn afgeknakt
of verdwenen. Deels door de wind en deels a.g.v. vandalisme. Wij gaan de gemeente Staphorst
hierover per mail benaderen.

Rondvraag
Henk: kosten website stijgen. Hij gaat samen met Arno kijken of er andere mogelijkheden zijn.
Arie: wil zijn bestuursfunctie 01-01-2024 neerleggen. Heeft al gesprekken gehad met enkele
personen die misschien zijn functie over willen nemen.
Alie: wellicht goed om een enquête te houden onder de inwoners van Punthorst. Dit nemen wij
mee als agendapunt voor onze volgende vergadering.

Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: 13 februari 2023
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