
VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 
 

2 
 

 
 

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

 

Jaarvergadering  
De jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, 
Laaghalen en Laaghalerveen staat gepland op maandag 14 april om 20:00 uur 
in dorpshuis ’t Haoler Hoes, zie de agenda in deze Boerhoorn. 
 

Vooraankondiging Paasvuur  
Het Paasvuur, georganiseerd door Dorpsbelangen, wordt op tweede paasdag 
maandag 21 april om 20.00 uur ontstoken. Zie voor aanvullende informatie met 
betrekking tot de bouw en de Paasavond elders in deze Boerhoorn. 

 
Leefbaarheidsproject Brootacker 

Eerder hebben we u geïnformeerd over dit project.  Een project voor jong en 
oud, waarmee deze nieuwbouwbuurt wordt verbeterd. Het plan bestaat uit een 
6-tal aandachtspunten: 
 het veelzijdige speelbos  
 de professionele doorgang  
 het authentieke ven  
 het sportieve speelveld  
 het karakteristieke voetpad  
 de groene waterberging  

 
Om een indruk te krijgen van de plannen zijn er door dorpsgenoot Katja Manak 
enkele schetsen gemaakt. Eén daarvan ziet u hieronder. 

 
Dit stelt het nieuwe 
ven voor met op de 
achtergrond de 
nieuwe doorgang, in 
de vorm van een 
brug. 
Onderzoek heeft 
aangetoond dat het 
ven kan worden 
gegraven aan het 
zuidelijke deel, aan 
de noordelijke zijde 
zit namelijk een 
zandrug. 
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Inmiddels hebben de kinderen voor Jantje Beton een collecte in de buurt 
gehouden waarmee ze ongeveer € 160 hebben verzameld.  
 
Naast een deel van dit geld heeft de projectgroep nog andere financiële 
bijdragen toegezegd gekregen. Van Jantje Beton hebben we uit het fonds voor 
groene speelplekken een bijdrage ontvangen van € 2.500. Ook van het 
Dorpenoverleg hebben we een bijdrage van € 2.500 toegezegd gekregen. 
Samen met de andere bijdrage is er nu € 10.000 verzameld voor de uitvoering 
van het project. 
 
Gezien deze ontwikkelingen is er een aantal keren overleg geweest met de 
gemeente Midden-Drenthe om de plannen af te stemmen. Dit overleg verloopt 
positief en van de gemeente zal tevens nog een aanvullende € 4.000 worden 
ontvangen. 
 
Voor de uitvoering worden de buurtbewoners betrokken, door 
zelfwerkzaamheid kan de begroting worden gedrukt. De kinderen hebben op 
21 maart al de eerste werkzaamheden uitgevoerd met NL Doet. Het speelbos 
is ontdaan van allerlei rommel, zoals plastic, glas en kapotte pallets.  
 
Meer informatie over dit project kunt u nalezen op de dorpssite onder de knop 
Dorpsbelangen. 


