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

Dorpsommetje 
Zaterdag 18 mei is het nieuwe dorpsommetje officieel in gebruik genomen. Tijdens 
de speciale openingswandeling gaven Frens Hoving en Martijn van Middelaar extra 
historische uitleg aan de 20 belangstellenden. Ter afsluiting was er een picknick op 
het Witte Zand. 
De route is inmiddels bewegwijzerd door middel van houten palen, waarop de 
looprichting is gegraveerd. De route start bij Café Boszicht, maar u kunt op elk 
willekeurig punt natuurlijk instappen.  
 

Herinrichting Hoofdstraat 
Per vrijdag 24 mei is de definitieve bushalte in gebruik genomen. Het hardingsproces 
van het beton ging sneller dan verwacht.  
De werkzaamheden tussen Hoofdstraat 12 tot 18 is nu in volle gang. Eind van deze 
week wenst men deze fase afgerond te hebben. Daarna zijn de winkels vanuit de 
zuidelijke ingang bereikbaar. Vervolgens wordt de Hoofdstraat tussen Laaghalerstraat 
en De Drift aangepakt. Dit werk is ingepland tussen week 24 t/m 26.  
Wanneer de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen in het noordelijke deel zijn 
afgerond zal Heijmans daar ook een deel van de werkzaamheden oppakken. Dit 
betreft het vervangen van de rioolputten en de aanleg van de stoep. Tijdens deze 
werkzaamheden zal de helft van de straat zijn afgezet. 
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 

 

Fietsdiefstallen 
Bij de tijdelijke bushalte zijn een aantal fietsdiefstallen geweest, teveel in korte tijd. 
Hierover heeft Dorpsbelangen contact gehad met de politie. Op dat moment waren 
er 3 aangiftes binnengekomen. We hebben echter de indruk dat niet alles wordt 
aangegeven. Dit is wel gewenst om de problematiek beter in beeld te krijgen. 
Geadviseerd wordt de fiets ook met een hangslot aan de parkeervoorziening te 
bevestigen. Dit geldt ook voor de nieuwe situatie. 

 
TT-passen 

Voor bewoners van Laaghalen en Laaghalerveen zijn er TT-passen. Deze passen 
worden gebruikt  in de periodes rond de TT dat verkeersregelaars actief zijn in de 
aan- en afvoerroutes. Deze pas geeft recht van doorgang om in de drukte weer bij 
uw huis te kunnen komen. Bewoners zonder pas kunnen zich melden bij het 
secretariaat, voor 21 juni. 

 


