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Herinrichting Hoofdstraat / bushalte 
Dorpsbelangen nodigt u uit op 21 november in het dorpshuis ’t Haoler Hoes. 
Om 20.00 uur zal de gemeente Midden-Drenthe uitleg geven aan de uitvoering 
van de Herinrichting van de Hoofdstraat inclusief bushalte. Deze ingrijpende 
herinrichting zal in 2013 worden uitgevoerd. 
 

Hondenpoep 
Hooghalen is een mooi groen dorp. Dit willen wij allemaal graag zo houden. 
De ruimte geeft ons de kans om onze honden lekker uit te laten en buiten te 
laten spelen. Wij willen u als hondenbezitter wel vragen wanneer uw hond 
poept in de openbare omgeving dat u dat opruimt. Het is heel vervelend voor 
u en niet hondenbezitters als u in de hondenpoep trapt. Het is een kleine 
moeite om de hondenpoep die uw hond achter laat op te ruimen. Wij vragen 
dan ook uw aandacht om de omgeving vrij te houden van hondenpoep. 
  

Schotelkamp / De Drift 
Regelmatig krijgen wij van Dorpsbelangen te horen dat er van en naar het 
sportveld hard wordt gereden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren met 
name met spelende kinderen. Wat opvalt is dat het ook vaak mensen uit ons 
eigen dorp zijn die hard rijden. Wij willen u dan ook vragen om op uw 
snelheid te letten wanneer u naar het sportveld gaat of van het sportveld 
komt. 
 

AED 
Deze week wordt onze 4e AED in ons werkgebied opgestart, in 
Laaghalerveen. Deze AED is volledig gefinancierd door de Stichting Lokaal 
Groene Kruis Fonds in Smilde. Met het opstarten van deze laatste AED 
hebben we een dekkend netwerk verkregen om bij hartfalen sneller te kunnen 
ingrijpen. 

Glasvezel 
In het voorjaar hebben we onze eerste oproep geplaatst voor interesse in 
glasvezel. Gezien de vele reacties is er zeker belangstelling. Daarop heeft 
Dorpsbelangen een plan tot een bewonersinitiatief opgesteld en is ingediend 
bij Reggefiber. Echter tot op heden hebben we geen duidelijke reactie mogen 
ontvangen; dus geen toezegging tot medewerking maar ook geen afwijzing. 
Onze indruk bestaat dat Reggefiber alleen geïnteresseerd is in de grote 
kernen. Hier zijn wij niet blij mee, en met ons meer kleine dorpen in Midden-
Drenthe. Zie de oproep elders in de Boerhoorn. Het strookje kunt u invullen 
en ook inleveren bij het secretariaat van Dorpsbelangen. 


