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Werkbezoek gemeente bestuur 
Op 21 februari heeft het voltallig College van Burgemeester en 
Wethouders Hooghalen aangedaan in hun 2-jaarlijkse 
dorpenrondje. We hebben een plezierig gesprek gehad waarin de 
reguliere activiteiten en projecten van Dorpsbelangen aan de orde 
kwamen. Daarnaast ook actuele zaken uit het dorp. Zoals onder 
andere de fusie van HHCombi, disco van Hooghalen en stand van 
zaken rond de bibliobus. Ook is er gesproken over het GVVP 
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) waar we in 2012 mee te 
maken gaan krijgen. Het bezoek was onder de indruk. 

 
Bibliobus 

In verband met de bezuinigingen is er in 2011 het besluit genomen 
de bibliobussen niet meer in de gemeente Midden-Drenthe te laten 
rijden. Ondanks divers protest is aan dit besluit uitvoering 
gegeven. De grootste groep gebruikers van de bibliobussen waren 
de kinderen. Er wordt hard gewerkt een alternatief op de school 
aan te bieden voor alle leerlingen, zodat zij kunnen blijven lezen. 
 
De volwassen gebruikers van de bibliobus zullen gebruik moeten 
maken van de bestaande bibliotheken in de plaatsen om ons 
heen. Van de 136 volwassen gebruikers in geheel gemeente 
Midden-Drenthe, maakten er 41 gebruik van de bibliobus in 
Hooghalen. Het bestuur wil graag weten of er van deze laatste 
groep personen zijn die door het wegvallen van de bibliobus nu 
niet meer gebruik gaan maken van de bibliotheekboeken. 
Als blijkt dat er een grote groep de dupe is geworden, zal het 
bestuur zich hard maken voor een passend alternatief in het dorp. 
Bent u belemmerd door uw plezier in lezen door het wegvallen van 
de bibliobus, meld u zich dan bij het secretariaat. 
 

Vooraankondiging Jaarvergadering 
Het bestuur heeft de datum voor de jaarvergadering van de 
Vereniging voor Dorpsbelangen inmiddels vastgesteld. Deze wordt 
gehouden op maandagavond 23 april in het dorpshuis. Zet deze 
maar in uw agenda! 
Na het formele gedeelte zullen we u informeren over de voortgang 
van het 5 Sterren project. 


