VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dorpsbelangen@hooghalen.nu)
Bladopvangbakken
Zoals u misschien al hebt gezien zijn de bladopvangbakken weer door de gemeente MiddenDrenthe geplaatst. Voor de duidelijkheid, de bakken zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ander
afval kun u aanbieden op de gebruikelijke wijze. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons dorpscontactpersoon Reinhard Mulder ( 06-22377965 of e-mail
reinhardmulder@hotmail.com)
Brootacker II
Op 16 november wordt in het Dorpshuis een informatieavond gehouden waarin een initiatief
voor senioren-en starterswoningen wordt gepresenteerd. Elders in de Boerhoorn kunt u de
gehele uitnodiging vinden.
Penningmeester
Voor ons bestuur zijn wij op zoek naar een penningmeester die ons bestuur.
Wilt u meer weten over de invulling van deze functie binnen ons bestuur dan kunt u contact
opnemen met Martijn van Middelaar (06-1299 4366) of het secretariaat.
Bereikbaarheid telefonie
Vanuit het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, waarvan wij als bestuur lid van zijn, hebben wij
het verzoek gekregen om te inventariseren waar binnen ons gebied de bereikbaarheid van
de mobiele telefonie slecht is. Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe gaat in overleg met de
gemeente Midden-Drenthe een initiatief starten om deze gebieden in kaart te brengen.
Woont u in een gebied met een slechte bereikbaarheid voor mobiele telefonie, zou u dit met
daarbij de provider willen doorgeven aan het secretariaat. Voor 1 december horen wij graag
een reactie van u.
Contributie inning
De contributie is dit jaar wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden novemberdecember kunt u één van de bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen
machtiging heeft getekend. In december wordt de automatische incasso uitgevoerd.
Werkzaamheden Witte Zand
Zoals in mei van dit jaar geïnformeerd is er een plan voorbereid om het bosgebied het Witte
Zand te verbeteren. Op basis van de wensen die er waren aangedragen, is door het
Landschapsbeheer Drenthe een beheersplan opgesteld. Dit plan wordt dit winter uitgevoerd.
Inmiddels zijn de benodigde vergunningen verkregen, zodat binnenkort wordt gestart met de
werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit:
- het vrijmaken van het de zandverstuiving
- het verbeteren van de wandelpaden
- het vrijmaken van de veenputten, heide en jeneverbesstruwelen, allen gelegen aan
de noordzijde van het bos
Het werk wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd. We kunnen daarbij een beroep
doen op Landschapsbeheer voor het uitlenen van gereedschappen.
Wilt u ook meehelpen het bosgebied weer vitaal te maken, meld u zich dan aan bij
bestuurslid Henk Oldenkamp (0593-592655) of via het secretariaat.
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Uitnodiging Woonbijeenkomst Hooghalen
De gemeente Midden-Drenthe en het bestuur van Dorpsbelangen organiseren op 16
november aanstaande een woonbijeenkomst. De afgelopen periode hebben wij
signalen ontvangen dat er behoefte zou zijn aan woningen voor starters en senioren.
Ook in het kader van het project Dorpskracht is ‘wonen’ een veel genoemd thema.
Graag brengen we een aantal zaken bij elkaar en gaan we met u in gesprek over wat
er leeft op het gebied van wonen in Hooghalen.
De woonbijeenkomst vindt plaats op maandag 16 november, in ’t Haoler Hoes en
begint om 20:00 uur. De avond richt zich in het bijzonder op de doelgroep starters en
senioren. Tijdens de bijeenkomst staat het inventariseren van de woningbehoefte en
woonwensen van deze doelgroepen centraal. We gaan dan ook graag met u in
gesprek over uw wensen.
Ook zal er een ontwikkelaar aanwezig zijn die zijn ideeën voor een woningbouwplan
in Brootacker presenteert.
Wij ontmoeten u graag op 16 november!

Update Glasvezelproject vraagbundeling “SterkMiddenDrenthe”
Het aantal aanmeldingen op 5 november was voor de Gemeente Midden-Drenthe:
56% en Hooghalen en omstreken 51%.
Dat is een geweldig mooie score en we zijn er bijna, want bij een gemiddelde score
van 65% gaat het project zeker door! Meld u aan nu het nog gratis kan. Op 15
november eindigt de periode van gratis aanmelding.
Inschrijven kunt u eenvoudig zelf via de website:
www.sterkmiddendrenthe.nl/aanmelden/
Glasvezel werkgroep Hooghalen: Hans Boslooper; Piet Jansen; Wybe Wiekema;
Martijn van Middelaar; Otto Willem Eleveld; Hendrik Jan Talens; Reinhard Mulder;
Henk Oldenkamp.

WWW.STERKMIDDENDRENTHE.NL
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