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

 
 

Landschapsbeheer 
Landschapsbeheer Drenthe heeft recent een project aan het bestuur 
gepresenteerd: “Landschap onderhouden we samen”. Dit nieuwe project houdt 
in dat wij als inwoners van Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen aan 
kunnen geven, wat er in en om ons dorp verbeterd zou kunnen worden op het 
gebied van natuuronderhoud. 

Landschapsbeheer is voor ons geen onbekende, we hebben eerder 
samengewerkt bij Oranjekanaal-West en bij de inrichting van Brootacker. 
 
Eén van de aandachtspunten voor het bestuur is het netjes en begaanbaar 
houden van het Dorpsommetje. Maar ook de staat van onderhoud van het 
bosgebied het ”Witte zand”, inclusief de zandverstuiving, is voor 
dorpsbewoners vaak genoemd. 
Voor deze punten, en eventueel aanvullende, zijn wij op zoek naar bewoners 
die op vrijwillige basis willen meedenken en/of helpen om dit te kunnen 
realiseren. 

Het Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor een plan van aanpak en stelt kennis 
en materiaal beschikbaar. Hierbij valt te denken aan: bosmaaiers, 
snoeigereedschap, scheppen e.d. 
Lijkt het u leuk om mee te helpen en zo Hooghalen en omstreken levendig, 
schoon en mooi te houden, geef dit dan aan bij Henk Oldenkamp of via:  
E dorpsbelangen@hooghalen.nu 

 
 

Hondenpoep 
Onlangs is er op de ledenvergadering nogmaals het verzoek op tafel gekomen 
om ook in het donker aan uw buren te denken tijdens het uit laten van uw hond. 
Het wordt erg op prijs gesteld door mede Haolers als u de hondenpoep 
verwijdert. Dus ook in het donker ook even lampje en schepje mee. 
 
 

Zitbankjes 
Nu het mooier weer wordt willen wij de zitbanken in omgeving een opknapbeurt 
geven, even schoon maken met hogedruk reiniger en nieuw laagje bescherm 
olie. Eind mei is onze planning zaterdag 23 mei en/ of 30 mei. Mocht u een 
handje willen helpen dan graag contact opnemen met Martijn van Middelaar T 
(06) 1299 4366. Dan kunnen we veel doen op een ochtend. 
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Voortgang Glasvezelproject  
Op donderdagavond 23 april is er een goed bezochte informatie bijeenkomst 
van Sterk Midden Drenthe (SMD) geweest in het dorpshuis. Deze 
informatieavond is één van de in totaal 22 informatieavonden die zijn gepland 
in de gemeente Midden Drenthe.  
 
Het eerste succes is behaald, want deze week heeft Oranje als eerste dorp 65 
procent aanmeldingen gehaald. Fantastisch nieuws voor Oranje en er gaat nu 
gekeken worden of in Oranje versneld het glasvezelnetwerk aangelegd kan 
worden.  
Echter, bij de laatste rapportage van de providers heeft Hooghalen en 
omgeving nog te weinig aanmeldingen. Vandaar nogmaals een dringend 
verzoek voor een ieder die het belang inziet van een goed glasvezel netwerk  
om zich de komende weken aan te melden bij een van de providers Netvist of 
Plinq.  
 
Waarom inschrijven bij een provider om mee te doen met het 
glasvezelproject? 
Als het glasvezelnetwerk eenmaal gereed is moet de coöperatie gebruik maken 
van bedrijven die gespecialiseerd zijn om internet, tv en telefonie op het 
glasvezelnetwerk beschikbaar te maken. Deze bedrijven worden providers 
genoemd. Om de financiering voor het project te krijgen zijn toezeggingen van 
deelnemers bij de providers noodzakelijk. De coöperatie kan zelf niet voor 
diensten via het glasvezelnetwerk zorgen. Immers geen klanten: geen netwerk! 
Stichting Sterk Midden Drenthe heeft na onderhandelingen een contract 
gesloten met de providers Plinq uit Dalfsen en Netvisit uit Veendam.  Om mee 
te doen aan het glasvezelproject kunt u zich bij één van de providers 
inschrijven voor een abonnement.  Na inschrijving bent u automatisch ook lid 
van de coöperatie Sterk Midden Drenthe UA. UA staat voor uitgesloten 
aansprakelijkheid en betekent dat leden nooit aansprakelijk gesteld kunnen 
worden voor eventuele verliezen van de coöperatie.  
Beide providers hebben een uitstekende staat van dienst en zorgen beide voor 
een uitstekende kwaliteit van internet, tv en telefonie via de glasvezel.  
 
Hoe schrijft u in voor de glasvezel en telt u mee voor het behalen van de 
noodzakelijke 65%? 
Dat kan via de website www.sterkmiddendrenthe.nl of u bezoekt onze winkel 
in Beilen (Brinkstraat 3) waar één van onze ambassadeurs u kan helpen. 
 
Ambassadeurs uit Hooghalen zijn: 
 

Piet Jansen | Hans Boslooper | Wybe Wiekema 
 

 


