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

Leefbaarheidsproject Brootacker
Zoals aangegeven in de vorige Boerhoorn hebben de bewoners het plan
opgepakt om de buurt te verbeteren. Natuurlijk zal de gemeente zorgen voor
een bepaalde inrichting na de verdere ontwikkeling van de tweede fase. Maar
de wensen van de bewoners gaan verder.
De kinderen spelen nu in het speeltuintje aan het Veentje, welke bij de
ontwikkeling van de eerste fase is aangelegd. De kinderen zijn echter ouder
geworden en hebben andere wensen gekregen. Meer dan 70% van de
kinderen in de buurt is nu 7 jaar of ouder. Inmiddels hebben deze kinderen
hun uitdaging al gezocht in het bosje, waar ze hutten bouwen en een
fietscrossbaan hebben aangelegd.
Volwassen bewoners hebben tijdens de ontwikkeling van het
bestemmingsplan aangegeven waarde te hechten aan het veentje in het
gebied. Waar vroeger onder andere veel op is geschaatst.
Door een projectgroep zijn deze wensen omgezet in een plan. Dit plan houdt
het volgende in: Het realiseren van een uitdagende speel- en leefomgeving
voor jong en oud. Het bestaat uit een 6-tal onderdelen: het veelzijdige
speelbos, het sportieve speelveld, het karakteristieke voetpad, het
authentieke ven, de nieuwe brug en de groene waterberging.
Om dit te realiseren worden er fondsen aangeschreven.
De eerste aanvraag was meteen succesvol. Met de leefbaarheidswedstrijd
MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) van de gemeente Midden-Drenthe is een
bedrag van € 1.000 toegekend.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Herinrichting Hoofdstraat
De herinrichting van de Hoofdstraat is uitgevoerd. Het bestuur heeft bij de
gemeente aandacht gevraagd voor een tweetal specifieke plaatsen. Er is nog
overleg over het monument aan het Middendorp en de inrichting van het plein.
Verder vragen we speciale aandacht voor het plaatsen van de afvalcontainers,
om deze zo veel mogelijk tegen de wegzijde te plaatsen. Zodat de stoep zo
goed mogelijk vrij blijft. Ook vragen we u auto’s te parkeren in de daarvoor
aangemerkte parkeerplaatsen, zodat de Hoofdstraat voor de woningen en
winkels vrij wordt gehouden.
Nieuwjaarswisseling

Vanuit het bestuur wensen we u hele fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2014!
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