VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Anita Talens, T 592366 of dorpsbelangen@hooghalen.nu)

Herinrichting Hoofdstraat
Rond de zomer vorig jaar is het herinrichtingsplan voor de Hoofdstraat
diverse keren besproken. In verband met een subsidie aanvraag bij de
Provincie moest het plan in het najaar worden ingediend. Helaas is de
verwachte subsidie in zijn geheel niet toegekend en is de uitvoering in 2012
nu niet haalbaar. De gemeente heeft onlangs wederom een subsidie
aangevraagd. Uitgangspunt blijft de complete uitvoering van het plan. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Verplaatsing bushalte
Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst voor de Herinrichting van de
Hoofdstraat is er een werkgroep gevormd voor de verplaatsing van de
bushalte. Gezien het grote aantal verkeersbewegingen van de bus, is
verplaatsing wenselijk. Uitgangspunt van het bestuur is dat gewenste
voorzieningen passend bij de bushalte daarmee ook worden gerealiseerd.
De gekozen plaats voor de nieuwe halte is aan de Oude Provincialeweg nabij
het herdenkingsmonument. De halte is goed bereikbaar vanuit het dorp voor
busreizigers. De opzet van de halte is zodanig dat de busreizigers de weg
niet oversteken. De uitvoering wordt in 2013 verwacht.
Om het parkeerprobleem van de fietsen bij de huidige bushalte op te lossen
zijn er tijdelijk fietsenrekken door de gemeente geplaatst. Deze staan op de
parkeerplaats bij Schreur, achter de gebouwen en naast de washal. We
vragen u of uw kinderen hier gebruik van te maken.
Brootacker II
Het bestemmingsplan is begin april vastgesteld in de gemeenteraad en
doorloopt nu de formele procedure. Dit betekent dat het plan gedurende 6
weken na 5 april ter inzage ligt.
De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp
maken van het terrein. In de tweede helft van dit jaar verwacht men kavels te
kunnen uitgeven. Bent u geïnteresseerd in een kavel maak dit dan kenbaar
bij de gemeente Midden-Drenthe.
Vijf Sterren project - dorpssite
Eén van de speerpunten van het Vijf Sterren project was het realiseren van
een dorpssite. Een site voor en door het dorp. Deze is sinds de
jaarvergadering op het internet beschikbaar:
www.hooghalen.nu
De site wordt gevuld en bijgehouden door een web redactie, waarin 8
dorpsbewoners deelnemen.
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De informatie die u kunt vinden is divers, zowel voor de dorpsbewoner als de
recreant is er informatie beschikbaar.
Heeft u ideeën voor verbetering van de site, heeft u mooie aanvullende foto’s
of heeft u aanvullende informatie; laat dit de redactie weten op e-mail:
redactie@hooghalen.nu.
Vijf Sterren project - dorpskrant
Op de jaarvergadering is Agnes Kanning persoonlijk bedankt voor haar 15jarige bijdrage aan de Boerhoorn. Ze heeft daarvoor een passende attentie
ontvangen van het bestuur. Wegens ziekte kon Bram Kanning niet aanwezig
zijn, maar ook hij heeft een attentie ontvangen.
Een ander redactielid Arie Warnaar hebben we onlangs ook een attentie
mogen overhandigen. Hij was vanaf de begin in 1988 al bij de druk van de
Boerhoorn betrokken. Bedankt Arie voor je 24-jarige inzet voor het dorp.
Vijf Sterren project – nieuwe bewoners
Tijdens de analyses in het Vijf Sterren project bleek dat we als dorp niets
organiseerden voor nieuwe dorpsbewoners. Afhankelijk van de buurt wordt
een nieuwe bewoner vaak wel welkom geheten. Toch is zo’n eerste
kennismaking voor een ‘vreemdeling’ wel prettig is ons gebleken.
Daarom zal het bestuur van Dorpsbelangen elke nieuwe dorpsbewoner
middels een welkomstpakket welkom gaan heten. Het welkomstpakket
bestaat uit de knapzakroute van Hooghalen, de promotiefolder van de
Ondernemingsvereniging, de laatste Boerhoorn en de folder van het Vijf
Sterren dorp.
Mogelijk heeft u, als vereniging of bedrijf, ook nog interessante informatie,
neem dan contact op met het secretariaat. Mogelijk dat het welkomstpakket
hiermee kan worden uitgebreid.
Voortgang AED-hulpverlening
Onlangs is de tweede AED in Laaghalen van start gegaan. We hebben in dit
gebied inmiddels een groep van 12 hulpverleners. Binnenkort zal de AED in
Oosthalen in gebruik worden genomen.
Lintje voor Haoler
Op 29 april is er een Haoler bewoner beloont voor zijn verdiensten in de
samenleving in de vorm van een koninklijke onderscheiding.
Jan van Middelaar heeft de onderscheiding gekregen voor zijn activiteiten voor
de samenleving. Hij is onder andere actief voor de Boermarke Hooghalen, het
dorpshuis ’t Haoler Hoes, de sportvereniging HHCombi, de buurtvereniging
Asserweg en heeft zich als werkgroeplid ingezet voor Haolen 800. Namens het
bestuur van harte gefeliciteerd!
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