VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Plangebied Assen-Zuid
Op maandagavond 15 september jl. is er een informatiebijeenkomst geweest
over het plangebied Assen-Zuid. De gemeente Assen is door het bestuur van
Dorpsbelangen uitgenodigd om een presentatie te geven over de
ontwikkelingen in dit gebied. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de
gemeente Assen hoe de nieuwe op- en afritten van de A28 bij Assen eruit
komen te zien. Inclusief de aansluiting op Graswijk met een rotonde.
Tevens werd er een vooruitblik gegeven hoe het nieuwe werklandschap AssenZuid vorm wordt gegeven.
Wilt u meer weten over dit project van de gemeente Assen dan kun u naar de
website www.florijnas.com onder Aansluiting A28 Assen Zuid.
50-jarig bestaan
Op 1 oktober 1964 werd de Vereniging voor Dorpsbelangen opgericht. Nu 50
jaar later een mooi moment om daarbij stil te staan. Het huidige bestuur had
zaterdag 20 september jl. alle oud-bestuursleden uitgenodigd voor een reünie.
Gezamenlijk is het dorpsommetje gelopen en werd genoten van een buffet in
het Dorpshuis.
Daarnaast heeft het bestuur besloten een informatiepaneel beschikbaar te
stellen voor het Middendorp. Het 4 mei comité zal zich samen met de
Historische Werkgroep Hooghalen buigen over de inhoud. Volgend jaar, in
2015, zal dit paneel tijden het 70e bevrijdingsjaar worden onthuld.
Bladopvangbakken
Binnenkort worden de bladopvangbakken 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.
Opening Brootacker
Onder grote belangstelling is op zaterdag 27 september het belevingsplan in
Brootacker officieel geopend. Samen met Stijn heeft wethouder Dolfing het
informatiebord van Het Olde Padtie samen onthuld.
Heeft u dit nieuwe buurtommetje al eens gelopen? Het is zeker de moeite
waard.

