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Geldautomaat 
De Rabobank heeft een duidelijke keuze gemaakt om de geldautomaat in 
Hooghalen per september 2013 te sluiten. Ondanks de vele handtekeningen en de 
argumenten tijdens het gesprek, konden ze niet op een ander standpunt worden 
gebracht. Er wordt een werkgroep gevormd, welke de alternatieven in geldservice 
in kaart zal brengen. Inmiddels heeft Coop Hoogeveen het initiatief genomen een 
geldautomaat in de winkel te plaatsen. We houden u op de hoogte. 
 

Herinrichting Hoofdstraat 
Diverse werkzaamheden aan de nieuwe bushalte zijn nu afgerond, zo is het beton 
gestort, is het straatwerk klaar en is het groen geplant. Het beton moet nu nog de tijd 
krijgen om uit te harden, zodat medio juli de halte in gebruik kan worden genomen. 
De nieuwe uitstraling in de Hoofdstraat wordt steeds duidelijker, gezien de 
werkzaamheden in het zuidelijk deel.  
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 

 

Glasvezel 
Tijdens de jaarvergadering is uitleg gegeven over de toepassing van glasvezel. Er 
is veel informatie beschikbaar, u kunt dit nalezen op de website: 
www.glasvezelmiddendenthe.nl. Vrijwilligers achter deze website zijn op het 
moment erg actief om gelden van de provincie beschikbaar te krijgen om glasvezel 

op het platteland mogelijk te maken.  
 

Mooi op Eigen Kracht (MOEK) 
Door de gemeente is het leefbaarheidsproject opgezet, zie de informatie in deze 
Boerhoorn. Heeft u ideeën, meld u zich dan bij Dorpsbelangen, wij kunnen u helpen 
met het uitwerken van uw plan. 

 
Oranjekanaal-West 

Het 3-jarige Landinrichtingsproject wordt dit voorjaar afgerond, zaterdag 18 mei 

wordt deze officieel afgesloten, zie de oproep in deze Boerhoorn. Het 

dorpsommetje wordt gepresenteerd en gelopen en iedereen kan aanschuiven bij de 
picknick in het Witte Zand. 

 
Contributie inning 

De contributie is dit jaar wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden mei-juni 
kunt u één van de bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen 
machtiging heeft getekend. In juni wordt de automatische incasso uitgevoerd. 


