VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Jaarvergadering
In de vorige Boerhoorn stond vermeld dat de jaarvergadering op maandag 20
april wordt gehouden. Wij hebben de jaarvergadering verplaatst naar maandag
13 april om 20:00 uur in het Haoler Hoes. De reden voor de verplaatsing van
de jaarvergadering is dat op maandag 20 april de TT-baan wordt
schoongemaakt door de sportvereniging HHCombi. Elders in de Boerhoorn
vindt u onze voorlopige agenda.
12 april, Herdenking Hooghalen
Op onze ledenvergadering in 2014 is het verzoek gekomen om aandacht te
geven aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog rondom ons
dorp en in het Middendorp in het bijzonder.
In het kader van ons 50-jarig bestaan in 2014 als Vereniging voor
Dorpsbelangen heeft het bestuur besloten hieraan een blijvende invulling te
geven. Door de vrijwilligers van het 4 mei comité en de Historische Werkgroep
is er een bijzonder infopaneel ontworpen.
Dit paneel willen we graag in het bijzijn van alle belangstellenden uit het dorp
onthullen. Tijdens deze onthulling zullen we ook stil staan bij de bevrijding van
ons dorp, 70 jaar geleden.
Daarom willen wij alle belangstellenden uitnodigen om op zondag 12 april om
16:00 uur te verzamelen bij het 4 mei herdenkingsmonument aan het
Middendorp te Hooghalen.
Aansluitend bieden we alle aanwezigen om ca. 16:45 uur een kop koffie of een
drankje aan in het dorpshuis ’t Haoler Hoes. Hier is ook de gelegenheid om de
expositie van Rinke Feenstra te bekijken.
Voor degene die graag aanwezig willen zijn maar vervoer nodig hebben kunt u
contact opnemen met Martijn van Middelaar, T (06) 12 99 43 66, zodat wij u
eventueel kunnen ophalen en thuis brengen.
Spoorwegovergangen
In het weekend van 27 februari t/m 2 maart zijn een tweetal spoorwegovergangen aangepast door ProRail. De spoorwegovergang van Oosthalen en
de overgang van de Zwiggelterweg. In beide situaties is er een vrijliggend
fietspad aangelegd met bijbehorende overweginstallatie. De oversteken sluiten
perfect aan bij de bestaande fietspaden. Het fietspad bij de Zwiggelterweg
wordt nog beter aangesloten op de Beilerweg. Een mooie positieve
ontwikkeling.
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Informatie zoutkoepels
Zoals wellicht bekend bij u, bevindt zich in de grond bij Oosthalen, net over het
spoor een zoutkoepel. Dit zijn grote geconcentreerde zoutlagen in de grond op
ca. 500 meter diepte. Op een aantal plaatsen in Drenthe zijn dergelijke koepels
aanwezig. De zoutkoepel in Hooghalen heeft volgens onderzoek een kleiner
formaat dan de andere zoutkoepels in Groningen en Drenthe.
In Nederland wordt al jaren gesproken over mogelijkheden waarvoor dergelijke
zoutkoepels gebruikt kunnen worden. Er wordt onder andere genoemd CO2
opslag of opslag van kernafval. De koepel in Hooghalen is nooit aangeboord en
ook niet gebruikt voor zoutwinning. In de praktijk betekent dit dat de zoutkoepel
nog vol zit met zout en dat er eerst onderzoek moet plaats vinden naar de
mogelijke geschiktheid voor opslag in enige vorm dan ook.
Recent is er nog contact geweest met de bestuurders van gemeente MiddenDrenthe waarbij zij aangeven tegenstander te zijn van opslag in zoutkoepels.
Ook in provinciale omgevingsvisie wordt opslag in zoutkoepels als niet
wenselijk beschreven.
Echter is alleen de Rijksoverheid bevoegd voor het nemen van deze beslissing
voor opslag in de zoutkoepels.
Als bestuur van Dorpsbelangen houden wij de ontwikkelingen in de gaten.
Maar op dit moment zijn er geen concrete plannen die aanleiding geven tot
direct actie van onze kant.
Voor wie zich verder wil verdiepen verwijzen wij naar een website met een
opgesteld document door dhr. H. Damveld over noordelijke zoutkoepels. Hij is
als kritisch volger door de jaren heen inmiddels een bekende naam op dit
gebied. Meer informatie kun u vinden op:
www.co2ntramine.nl/zoutkoepels-noord-nederland-als-ondergrondsberglandschap/
NL Doet
Dit jaar hebben wij ons weer aangemeld voor de actie NL Doet. Dit jaar spuiten
wij alle zitbankjes schoon met hoge druk. Daarna worden ze opnieuw in de olie
gezet. Mocht u nog andere objecten weten in de openbare ruimte die ook
schoongespoten moeten worden, laat het dan weten aan het secretariaat.
Glasvezel in Hooghalen en omstreken?
Zoals u elders in de Boerhoorn kunt lezen, wordt uw aandacht gevraagd voor
Glasvezel. Voor het bestuur van Dorpsbelangen is dit een belangrijke
ontwikkeling en vraagt u dan ook nadrukkelijk zich hierin te verdiepen.
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Vacature bestuurslid
Per april zijn wij op zoek naar een mede bestuurslid, die zitting wil nemen in het
bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen.
Wat bieden wij: Een boeiende manier om inhoud te geven aan de leefbaarheid
en betrokken te zijn bij het dorp en haar inwoners.
Wie zoeken wij: Iemand die banden heeft en woont in Hooghalen, Laaghalen
of Laaghalerveen. Wij streven er naar om een goede afspiegeling te zijn van de
inwoners en geven daarom de voorkeur voor een vrouw met leeftijd van 50+.
De zittingsperiode is 4 jaar en als bestuur vergaderen wij gemiddeld 6 keer per
jaar en daarnaast zijn er nog enkele diverse overleggen. U moet rekening
houden met een dagdeel per maand m.b.t. tijdsdruk. Hebt u interesse en/of
vragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter en/of het secretariaat.
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