VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Brootacker II
Op maandagavond 8 oktober jongstleden is er een informatiebijeenkomst
geweest over Brootacker II. De avond was georganiseerd door de gemeente
Midden-Drenthe en Woonservice.
Geïnteresseerden konden inschrijven op een kavel en hun wens voor starterof seniorenwoningen kenbaar maken. Heeft u deze avond gemist en heeft u
wel interesse, neem dan contact op met het secretariaat van Dorpsbelangen.
In de volgende Boerhoorn meer informatie over de voortgang.
Bladopvangbakken
Deze week worden de bladopvangbakken weer over het dorp verdeeld. Voor
de duidelijkheid, de bakken zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ander afval
kunt u aanbieden op de gebruikelijke wijze.
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons
dorpscontactpersoon Reinhard Mulder, T (06) 223 77 965 of e-mail:
reinhardmulder@hotmail.com.
Herinrichting Hoofdstraat / bushalte
Op 21 november zal de gemeente Midden-Drenthe uitleg geven aan de
uitvoering van de Herinrichting van de Hoofdstraat inclusief bushalte.
Een eerste aanvraag voor een provinciale subsidie was helaas afgewezen,
daardoor konden de werkzaamheden in 2012 niet worden gestart. Na de
zomer was een tweede aanvraag ingediend door de gemeente en deze
provinciale subsidie is toegekend. Dit betekent dat het project in zijn geheel
kan worden uitgevoerd in 2013.
Wilt u meer weten over dit uitvoeringsplan, schrijf deze datum dan alvast in
uw agenda of op uw kalender.
Project Oranjekanaal-West
Het 4-jarige project, ter verbetering van het landschap, wordt dit jaar afgerond.
In het voorjaar zijn diverse erven beplant. Een verzoek aan deze deelnemers
om hun plantgoed te controleren. Wanneer er inboet (herbeplanting) nodig is,
dan contact opnemen met Martijn van Middelaar, T (06) 129 94 366 of
Landschapsbeheer Drenthe, Gert-Jan Dieters, T (0592) 316 616. Betrokken
eigenaren krijgen binnenkort een brief hierover van Landschapsbeheer
Drenthe. Verder worden er veel zaken afgerond en verwacht de werkgroep
medio winter, of uiterlijk het voorjaar, de Dorpsommetjes te kunnen presenteren
als afronding van het hele project. Deze ommetjes hebben niet alleen
betrekking op Hooghalen, maar op het gehele plangebied, dus ook Oranje en
Hijken.
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