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

 
 

Ontwikkeling Assen-Zuid 

Op woensdag 27 mei is de nieuwe aansluiting Assen-Zuid waaronder ook de 
rotonde op Graswijk feestelijk geopend met oa een stuntshow van Northside 
Freestylers en races met Jasper Iwema, Team Streuer en Tim Coronel. Dit is het 
eerste plan wat gereed is van het project FlorijnAs van de gemeente Assen. 

 

MOEK 

Ook dit jaar organiseert de gemeente Midden-Drenthe het project MOEK (Mooi 
Op Eigen Kracht). MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken en straten of 
dorpen, waarbij plannen worden ingediend die een bijdrage leveren aan het 
mooier en leefbaarder maken van de eigen woonomgeving via een plan van 
aanpak die het Naoberschap benadrukt. Het plan kan door middel van een 
inschrijfformulier naar de gemeente worden verstuurd. Het plan moet voor 1 
september 2015 bij de gemeente binnen zijn. Heeft u ideeën voor een project 
voor MOEK geef het door aan het secretariaat. 

 

Zitbankjes 

Zaterdag 23 mei heeft Dorpsbelangen alle openbare zitbanken in en om 
Hooghalen schoongespoten met een mobiele hogedrukreiniger. Het is de 
bedoeling dat in de komende drie weken de zitbankjes worden voorzien van een 
verflaag met lijnzaadolie. Dit is een olie dat in het hout trekt en een goede 
bescherming geeft tegen weerinvloeden. Alles op natuurlijke basis. 

 

Onkruid 

Het is u misschien opgevallen dat op plaatsen veel onkruid groeit op de stoep. Dit 
alles geeft een onverzorgd straatbeeld. De gemeente is momenteel bezig met 
onkruidbestrijding. Volgende week zijn Beilen, Smilde en Westerbork klaar, dan 
gaat de gemeente naar de buitendorpen. Hooghalen staat ook op de planning. 
I.v.m. de regelgeving kan en mag de gemeente maar twee keer per jaar onkruid 
bestrijden. Hierdoor kan het zijn dat het in onze ogen wat laat is maar gezien de 

mogelijkheid op het geringe interval te begrijpen.  

 

Voortgang glasvezelproject 

Binnenkort valt bij iedereen in het dorp een flyer van de Stichting 
Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe in de bus. In deze flyer wordt nogmaals 
aandacht gevraagd om zich aan te melden voor glasvezel. Binnen twee weken na 
ontvangst van de flyer komt iemand bij u langs om één en ander uit te leggen 
over glasvezel. Het is NU of nooit…. 


