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Inning contributie 
In de loop van juni zullen we de automatische contributie-inning uitvoeren. 
Bovendien komen we weer langs de deuren van de leden, welke geen 
automatische machtiging hebben getekend. 
Bent u geen lid, maar heeft wel interesse om lid van onze Vereniging te 
worden, neem dan contact op met het secretariaat. 

 
Bestemmingsplan Brootacker 

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is geen 
beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Dit houdt in dat het 
bestemmingsplan vanaf 17 mei in werking is getreden. 
De volgende fase is dat de exploitatie-opzet van het plangebied moet worden 
goedgekeurd. Dit wordt nog voor de zomer verwacht. 

 
Bestemmingsplan Hooghalen  

Vanaf 31 mei ligt het voorontwerp bestemmingsplan van het dorp Hooghalen 
ter inzage. Dit betreft het actualiseren van het huidige bestemmingsplan. 
Op maandagavond 18 juni organiseert de gemeente Midden-Drenthe een 
inloopbijeenkomst. Elders in de Boerhoorn treft u hierover meer informatie 
aan. Het plan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 
AED Laaghalerveen  

Onlangs heeft de Stichting Lokaal Fonds Groene Kruis geld beschikbaar 
gesteld voor de aanschaf van een AED voor Laaghalerveen. Binnenkort zijn 
alle hulpverleners opgeleid en wordt de AED in gebruik genomen. 
Deze AED zal naast Laaghalerveen ook een deel van de Suermondsweg 
bedienen.  

Wegwerkzaamheden 
Op twee wegen worden er momenteel wegwerkzaamheden uitgevoerd. Op 
de Oude Provinciale weg en op Laaghalerveen wordt een nieuwe slijtlaag 
aangebracht. Tevens worden er een aantal aanpassingen uitgevoerd op 
Laaghalerveen met als doel de snelheid van de motoren te verminderen. 

 
Glasvezelnetwerk 

In de gemeente worden op dit moment voorzieningen getroffen voor het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Hiermee zijn onder andere zeer snelle 
internetverbindingen te realiseren. Bij voldoende belangstelling zal 
Hooghalen en omstreken ook worden voorzien van dit type netwerk. Heeft u 
hiervoor interesse geef dit dan door aan het secretariaat. 
 


