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

 

Belevingsplan Brootacker 
Wat begon als de wens van de oudere jeugd voor een passender speelplek, is 
uitgegroeid tot een burgerinitiatief voor het inrichten van de openbare ruimte. In 
goed overleg met de gemeente is er een plan gemaakt door de bewoners van 
Brootacker II. Vervolgens is dit plan de afgelopen jaar uitgevoerd.  
Het resultaat kon iedereen zien op zaterdag 27 september tijdens de officiële 
opening.  
 

Wethouder Dolfing onthulde samen met Stijn Zwaneveld het informatiepaneel 
van het historische voetpad. Wanneer de grasmat van het speelveld sterk 
genoeg is, wordt deze ook nog verder ingericht met een aantal sporttoestellen. 

Begin 2015 moet het project worden gepresenteerd bij Kern met Pit. Dit is een 
leefbaarheidswedstrijd voor het provinciaal kampioenschap. Steun dit project 
door te stemmen op www.kernmetpit.nl. 

Bladopvangbakken 
Inmiddels zijn 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. 

 
Glasvezel 

Zoals u weet is er in de grote kernen van onze gemeente een glasvezelnetwerk 
aangelegd. Helaas ging dit aan het buitengebied voorbij. Gelukkig is er nu een 
initiatief waarbij onze regio ook kan worden voorzien van glasvezel.  
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In de provincie Drenthe lopen een groot aantal initiatieven om alle woningen 
aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Deze initiatieven hebben brede 
politieke steun en vanuit de politiek is aangegeven haast te maken met de 
realisering van de plannen. Midden-Drenthe heeft hierin een speciale rol. 
In onze gemeente hebben zich 40 ambassadeurs aangemeld om de informatie 
over dit burgerinitiatief naar de inwoners te communiceren. 
 
Het belang van een glasvezelnetwerk gaat verder dan tv-kijken en internet. 
Breedband internet zorgt voor een toekomstbestendige infrastructuur die 
behoorlijk gaat bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. 

 Het glasvezelnetwerk zoals wij voor ogen hebben kunnen verscheidene 
providers TV, telefonie en internet aanbieden. Een glasvezelnetwerk zal 
alleen maar een kostenvoordeel opleveren voor de verschillende afnemers. 

 Voor veel bedrijven wordt de aanwezigheid van breedbandinternet een 
vestigingsvoorwaarde ook in het buitengebied zoals b.v. voor boeren en 
campings. Een glasvezelnetwerk draagt direct bij aan de economische 
ontwikkeling van de regio. 

 Steeds meer jongeren verdienen hun inkomen via internet. Bijvoorbeeld een 
3D animator moet voor zijn werk grote videobestanden via internet 
wegzetten of ophalen. Dat kan alleen als zijn PC verbonden is met een 
symmetrische verbinding (data versturen en uploaden gaan met dezelfde 
hoge snelheid), wat glasvezel is.  

 In de nabije toekomst zal een groot deel van de zorg voor ouderen in de 
thuissituatie gebeuren. Hierbij zijn goede videoverbindingen van groot 
belang. De huidige netwerken hebben bij upload snel te maken met 
overboeking of dubbelgebruik van dezelfde kabel resulterend in een 
haperende of weigerende verbinding. 

 
In Midden-Drenthe zijn we inmiddels beland in de vraagbundelingsfase, d.w.z. 
het in kaart brengen van de belangstelling voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk met aansluitingen gerealiseerd achter iedere voordeur. 
Het tonen van belangstelling heeft een duidelijk bindend inventariserend 
karakter. Het spreekt natuurlijk voor zich dat hoe meer belangstelling er is hoe 
scherper de prijs van een aansluiting zal zijn. 
De verwachting is dat wanneer 65% van de bewoners aangeeft belangstelling 
te hebben er echt een marktconforme prijs voor iedere aansluiting kan worden 
gerealiseerd. 
Marktconform wil zeggen dat prijzen overeenkomstig zijn met aanbiedingen 
van diensten zoals we die landelijk kennen. 
 
Voor vragen met betrekking tot glasvezel kunt u zich vervoegen bij: 
Piet Janssen, Hans Boslooper, Bram Kanning, Annet Klinkhamer en Paul 
Tienkamp, allen Ambassadeurs glasvezelnetwerk Midden-Drenthe 


