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Herinrichting Hoofdstraat 
Tijdens de informatieavond op 20 februari is duidelijk geworden hoe de 
werkzaamheden rond de herinrichting van de Hoofstraat worden uitgevoerd. 
De nutsvoorzieningen zijn een aantal weken geleden reeds gestart met het 
uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit betreft de WMD (waterleiding), KPN 
(telefoon) en Enexis (elektrisch en gas). 
De aannemer Heijmans Wegen BV zal de werkzaamheden uitvoeren in een 6-
tal fasen. De planning is er op gebaseerd dat het gehele werk voor de 
bouwvakvakantie is afgerond. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 
fase onderdeel Periode 

1 Bushalte aan Oude Provinciale weg 4 maart – 28 maart 

2 Kruising Hoofdstraat / Smilderweg 11 maart – 12 april 

3 Vanaf Hoofdstraat 1 tot Hoofdstraat 20 11 april – 24 mei 

4 Vanaf Hoofdstraat 20 tot Hoofdstraat 22 27 mei – 14 juni 

5 Vanaf Hoofdstraat 22 tot Hoofdstraat 30 17 juni – 16 juli 

6 Vanaf Hoofdstraat 30 tot einde Hoofdstraat 21 juni – 19 juli 

 

De eerste fase betreft de bushaltes. Er wordt gestart met de definitieve 
bushalte aan de Oude Provincialeweg, bij het monument. Tevens is een 
tijdelijke bushalte aangelegd aan de Oude Provincialeweg bij de aansluiting van 
de Smilderweg (ter hoogte van Jager Afbouw). Men verwacht dat ongeveer 2 
maanden gebruikt wordt gemaakt van deze situatie. Er wordt gewerkt met 
rijplaten welke bij nat weer glad kunnen zijn. 
 
De tweede fase betreft het renoveren van de kruising bij Wapen van Schotland. 
Dit betekent dat Hooghalen niet meer via de zuidelijke ingang bereikbaar is. Er 
is een omleidingsroute aangegeven met borden. De horeca, de winkels en het 
tankstation blijven bereikbaar. Voor de fietsers wordt ook een omleidingsroute 
ingesteld, deze maken gebruik van het Middendorp. 
 

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de 
volgende personen: 
Gemeente Midden-Drenthe Harm Hopman 

(toezichthouder Openbare Werken) 
(06) 11 90 53 34 

Heijmans Wegen BV Roeland Evenhuis 
(uitvoerder) 

(06) 46 64 58 04 

 

Op de dorpssite www.hooghalen.nu staat alle actuele informatie onder 
Dorpsbelangen / Herinrichting Hoofdstraat. Vanzelfsprekend kunt u ook 
contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie. 


