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

 

 

Aansluiting A28 Assen Zuid 
De werkzaamheden gaan verder om de aansluiting op de A28 bij Assen Zuid te 
realiseren. Vanaf 12 januari vinden de werkzaamheden plaatse voor het 
realiseren van de rotonde. Hierdoor kunt u hinder ondervinden als u van en 
naar Assen rijd. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer over de 
langzame weg geleid. Fietser van en naar Assen kunnen hierdoor ook hinder 
door ondervinden. Door middel van verkeerslichten wordt verkeer wisselend 
doorgelaten. 
 
Alle werkzaamheden van de nieuwe aansluiting zijn waarschijnlijk in mei 2015 
afgerond. Wilt u meer weten over het project neem dan een kijkje op de site 
www.florijnas.com onder Aansluiting A28 Assen Zuid 
 

AED-hulpverlening 
Sinds 2010 zijn er AED-hulpverleners actief, welke opgeroepen kunnen worden 
bij hartfalen. In onze regio hebben we 4 AED’s, waarbij ongeveer 50 
vrijwilligers zijn aangesloten. Iedereen volgt jaarlijks een herhalingsles, zodat 
de kwaliteit van deze hulpverleners zo goed mogelijk is. Op 31 januari 
organiseert de EHBO-vereniging Hooghalen samen met Dorpsbelangen een 
extra 6 minuten training. Tijdens deze middag krijgen de hulpverleners te 
maken met verschillende situaties op locaties in het dorp. We hopen dat dit een 
leerzame ervaring wordt. Alle vrijwilligers hebben persoonlijk bericht gehad. 
Heeft u vragen of wilt u zich ook aanmelden, neem dan contact op met Anita 
Talens, via het secretariaat. 
 

Dorpszorg of dorpskracht? 
Maandag 19 januari wordt er door de Buurtacademie een informatie-
bijeenkomst georganiseerd. Onderwerp is de veranderingen in de zorg, die per 
2015 zijn ingegaan. Belangrijkste vraag is natuurlijk wat betekent dit voor u zelf. 
Aansluitend komt de vraag: wat betekenen deze veranderingen voor ons dorp. 
Hoe kunnen we als dorp onze kracht gebruiken om alle dorpsbewoners prettig 
en langdurig in ons dorp te laten wonen. Tijdens de info avond wordt hierbij stil 
gestaan. 
Voor het bestuur van Dorpsbelangen is deze bijeenkomst een belangrijk 
startpunt voor een nieuw project, waarbij de gewenste dorpszorg verder in 
kaart wordt gebracht. Uw aanwezigheid wordt daarom erg op prijs gesteld. 
Bent u verhinderd of heeft u na afloop vragen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat. 
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Contributie-inning 2014 

In de eerste week van 2015 heeft de automatische incasso plaatsgevonden 
met betrekking tot de contributie 2014. We hadden de automatische incasso 
graag in 2014 willen laten uitvoeren, maar door het omzetten van alle 
bankrekeningnummers naar IBAN nummers en een langer proces bij de bank 
is dit helaas niet gelukt. 
De contributie voor 2015 zal (gewoon) in 2015 plaatsvinden.  
 


