VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

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 zijn bestuurders
ondergeschikt aan voetgangers en tenslotte heeft alle verkeer van rechts
voorrang.
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.
Bladopvangbakken
De bladopvangbakken zijn inmiddels weer over het dorp verdeeld. Voor de
duidelijkheid, de bakken zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ander afval kunt u
aanbieden op de gebruikelijke wijze.
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons
dorpscontactpersoon Reinhard Mulder, T (06) 223 77 965 of e-mail:
reinhardmulder@hotmail.com.
Brootacker
De tweede fase van Brootacker is al enige tijd in ontwikkeling. De eerste huizen
worden gebouwd. En op het moment wordt de straat, Buitenakker, aangelegd.
Onlangs is er samen met de bewoners een project gestart om de gehele buurt
verder te verbeteren. Tijdens een eerste bijeenkomst in oktober bleek voldoende
aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Binnenkort, donderdag 7 november,
is de tweede bewonersbijeenkomst waarin de plannen verder zijn uitgewerkt en
worden toegelicht. We houden u op de hoogte.
Mantelzorg
In Nederland groeien ongeveer 25% van alle kinderen en jongeren op in een
gezin waar iemand langdurig en/of ingrijpend ziek is. Dit betekent dan dat deze
kinderen vaak ook mee helpen in huis en met de verzorging van de zieke. Zij
noemen we de 'jonge mantelzorger'.
Mantelzorg Midden-Drenthe regelt elk jaar een leuke dag uit - zodat ze lekker
een dag lang zorgeloos kind kunnen zijn.
Kent u kinderen of jongeren die 'jonge mantelzorger' zijn? Wijs ze dan op de
oproep in deze Boerhoorn.
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Ontwikkelingen Kinderopvang
Recent zijn er minder positieve ontwikkelingen voor de kinderopvang in
Hooghalen naar buiten gebracht. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de
opvangmogelijkheid bij Villa Vlinderhof is gedaald. Op dit moment wordt er door
SKH een dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en een
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar aangeboden. Er is een
terugloop van kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar en de organisatie heeft besloten
om per 1 januari 2014 de dagopvang te sluiten voor de leeftijd 0 tot 4 jaar in
Hooghalen.
Ondanks dat hierover gesprekken zijn geweest met betrokken instanties en er
een ander huurcontract is afgesloten lukt het met het huidige aanbod kinderen
niet om de dagopvang te renderen voor de organisatie. Als grondslag voor de
afname van kinderen zijn er zijn er 2 globale oorzaken te noemen: het aantal
kinderen in het dorp is afgenomen en het is financieel minder aantrekkelijk voor
ouders door minder overheidsbijdrage.
Dorpsbelangen is ondanks het genomen besluit toch op zoek naar een
onderbouwing en geeft een behoefte onderzoek een basis voor een alternatief.
Hiervoor zouden we graag de behoefte van kinderopvang willen peilen om zoals
gezegd mogelijk een alternatief te kunnen bieden of met een andere organisatie
in gesprek te gaan. Ook als u geen behoefte heeft of al bent voorzien van
kinderopvang zouden wij graag uw reactie retour willen ontvangen.
De enquête is bedoeld voor ouders met kinderen 0 tot 4 jaar, kinderen 4 tot 12
jaar en toekomstige ouders in de nabije toekomst.
De vragenlijst vindt u in deze Boerhoorn of kunt u downloaden via de dorpssite
www.hooghalen.nu.

