
VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 
 

 

 
 

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

 

Inning contributie 
De contributie is dit jaar wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden 
september-oktober kunt u één van de bestuursleden aan de deur verwachten, 
wanneer u geen machtiging heeft getekend. In november wordt de 
automatische incasso uitgevoerd. 

 
Plangebied Assen-Zuid 

Zoals u in de vorige Boerhoorn hebben kunnen lezen is er contact geweest met 
de gemeente Assen over de werkzaamheden in Assen-Zuid. Om uitleg te 
krijgen over de plannen in het gebied en u de gelegenheid te geven voor het 
stellen van vragen, willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. 
 
Wanneer?  maandag 15 september  
Waar?  Dorpshuis ’t Haoler Hoes 
   Stengelinstraat 18 
   9414 AV  Hooghalen 
Hoe laat?  20.00 uur 
 
Tijdens de bijeenkomst kan er een vervolgafspraak worden gemaakt voor het 
bezoeken van de bouwplaats. 
 

Uitnodiging Brootacker II 
Vanaf het voorjaar zijn buurtbewoners, jong en oud, actief geweest voor 
realisatie van het gezamenlijke plan: ‘Speel- en leefuitdaging Brootacker’. 
We nodigen u hierbij uit om samen met ons op Burendag het resultaat te 
komen bekijken.   
 
Wanneer?  zaterdag 27 september 
Waar?  Speeltuin Het Veentje 
   p/a Het Veentje 9 
   9414 BL Hooghalen 
Hoe laat?  14.00 uur 
 
Na de ontvangst zal de officiële openingshandeling worden verricht door 
wethouder E. Dolfing van de gemeente Midden-Drenthe. Waarna we 
groepsgewijs een rondgang maken door het gerealiseerde plan. We sluiten 
deze opening ongeveer af om 16.00 uur. 
 
We zien u graag op 27 september aan Het Veentje! 



VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 
 

 

Oproep Haolerommetje 
Gezocht: Halers die houden van wandelen, groen vingers hebben of een paar 
keer per jaar een uurtje in de buitenlucht actief willen zijn. Of slechts een van 
deze zaken kunnen waarderen. 
 
Waarom: Vorig jaar is het dorpsommetje gerealiseerd rondom Hooghalen. 
Deze route wordt voor een deel al onderhouden door enthousiaste 
aanwonende of grondeigenaren. Waar wij er dankbaar voor zijn.. Echter op 
sommige stukken van de route moet we nog een aantal zaken goed op orde 
brengen.  Daarnaast kunnen we wat handjes gebruiken, zodat de route fraai en 
goed behouden blijft. 
 
Werkzaamheden: Paaltjes voorzien van extra kleurmarkering, hier en daar gras 
wegmaaien of plukken/snoeien en  een stukje route egaliseren. . 
Via Landschap Beheer Drenthe hebben wij de mogelijkheid om over 
professionele gereedschap te beschikken alleen moeten we nog wel de 
mankracht leveren. 
 
Wanneer: in overleg, voorstel eerste zaterdag oktober. En daarna 1 of 2 keer 
per jaar in het voor- en najaar. 
Wilt u hier een bijdrage aanleveren, maak het kenbaar bij het secretariaat. 

 
Voortgang Glasvezel 

Er is door de werkgroep “Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe” 
druk gewerkt aan het oprichten van de coöperatie: “Sterk Midden Drenthe”. 
  
De werkgroep heeft vanuit het fonds Vitaal Platteland een subsidie bedrag ter 
beschikking gekregen om de activiteiten voor de vraagbundeling 
naar glasvezel uit te kunnen voeren. De coöperatie zal de uitrol van het 
glasvezelnetwerk in het buitengebied gaan co-ordineren en het netwerk gaan 
beheren. 
  
Het doel is duidelijk: Een goed glasvezelnetwerk voor de bewoners in het 
buitengebied tegen gangbare tarieven. 
  
Op dit moment is echter van groot belang dat zo veel mogelijk inwoners in 
Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen aangeven geïnteresseerd te zijn. 
Hiermee verplicht u zich tot niets! Maar hoe groter de vraag – des te sneller we 
in aanmerking komen voor glasvezel. Laat uw interesse weten via 
onderstaande website!  
 
Actuele informatie over de vorderingen en activiteiten leest u 
op: www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl 


