VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dorpsbelangen@hooghalen.nu)

Geldautomaat
Donderdag 19 september is de geldautomaat van de Rabobank opgeheven.
Ondanks groot verzet van dorpsbewoners- en bezoekers, bleef de Rabobank
bij haar beslissing om de automaat te sluiten. Gelukkig is de geldvoorziening
niet helemaal uit het dorp verdwenen. In de supermarkt van Coop Hoogeveen
kan iedereen via de geldautomaat in de winkel, zijn of haar geld blijven halen.
30 km zone
Sinds enige tijd is, mede door de vernieuwing van de Hoofdstraat, een nieuw
gebied ontstaan binnen de bebouwde kom van Hooghalen, namelijk de 30 km
zone.
Dit betekent dat er aangepaste verkeersregels gelden in dit gebied. Ten eerste
mag je in deze zone niet sneller rijden dan 30 km/uur. Ten tweede heeft alle
verkeer van rechts voorrang. Dit geldt voor alle weggebruikers, dus
wandelaars, fietsers en automobilisten, enz. Daarbij wordt de toegangsweg
naar de parkeerplaats achter de supermarkt/bakker ook aangemerkt als weg,
dus dit verkeer heeft voorrang op het verkeer vanuit de Hoofdstraat uit
zuidelijke richting.
We vragen u auto’s te parkeren in de daarvoor aangemerkte parkeerplaatsen,
zodat de Hoofdstraat voor de woningen en winkels vrij wordt gehouden.
Verlichting Neie Brink
Na het jubileumjaar van Hooghalen in 2010, heeft de werkgroep Haolen 800
hun financiën overgedragen aan het bestuur van Dorpsbelangen. Met de
uitdrukkelijke wens het positieve saldo te gebruiken voor het verlichten van
het kunstwerk.
Gezien de werkzaamheden aan de Hoofdstraat is in overleg met de
gemeente de verlichting in juli aangelegd. Daarbij heeft de gemeente een
belangrijke bijdrage geleverd in de aanlegkosten. De honden worden hiermee
aan beide zijden door grondspots verlicht. Binnenkort wordt de verlichting
hersteld, na een vernieling in augustus, zodat de Neie Brink ook in de
komende donkere periode zichtbaar is.
Sportdorp
Onlangs is HHCombi gestart met het project Sportdorp. Net voor de zomer
werd er een subsidie toegekend, die de ondersteuning in dit project mogelijk
maakt. Een meerjarig project om bewoners van Hijken en Hooghalen in
beweging te krijgen en te houden. Als bestuur van Dorpsbelangen
ondersteunen we dit project en vragen u ook mee te doen aan de
behoeftepeiling, zie oproep in deze Boerhoorn.

