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Herinrichting Hoofdstraat 
De werkzaamheden van de herinrichting vorderen gestaag. Al heeft de 
langdurende winter wel voor een kleine vertraging gezorgd.  
Dit betekende dat het beton in de nieuwe bushalte nog niet kon worden gestort. 
En dat de werkzaamheden op de kruising een week zijn opgeschoven. Op 18 
april wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht, waarna de weg snel daarna 
weer wordt opengesteld. Binnenkort wordt dan ook gestart met fase 3, de 
aanpak van het traject Hoofdstraat 1 tot 20.  
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 

 

 
Geldautomaat 

Op dinsdagavond 19 april zal de Rabobank uitleg geven over hun voornemen 
om de geldautomaat op te heffen in Hooghalen. Dat we hier als dorp niet blij 
mee zijn is wel gebleken. Met de handtekeningenactie hebben we in een 
week tijd ruim 1000 handtekeningen verzameld. Deze wordt voorafgaand aan 
het overleg op ludieke wijze aangeboden. In de volgende Boerhoorn 
informeren we u over de stand van zaken. Ook op de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen zullen we op dit overleg terugblikken. 
 

Groenplan 
In dit voorjaar wordt fase 1 van het groenplan uitgevoerd. Gemeente Midden-
Drenthe en de provincie Drenthe hebben hier geld voor beschikbaar gesteld. 
Tot 7 maart was er gelegenheid te reageren op het concept groenplan, ook 
was er een inloopavond. Inmiddels is het plan naar aanleiding van de 
inspraak op enkele punten aangepast. Dolmans Landscaping heeft opdracht 
gekregen voor de uitvoering en is reeds gestart. Begin mei worden de 
werkzaamheden van fase 1 afgerond.  
 

Datum Jaarvergadering gewijzigd 
De jaarvergadering wordt niet op maandag 22 april gehouden, maar op 
woensdag 24 april. In deze Boerhoorn vindt u de agenda. Leden krijgen ook 
nog persoonlijk een uitnodiging. Na het formele gedeelte zal u worden 
bijgepraat over glasvezel.  
 


