VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Contributie 2015
Door problemen met de overgang naar de nieuwe SEPA inningen zijn wij
genoodzaakt om een ander programma te gebruiken, wij verwachten dit in
december rond te krijgen. Ons streven is om in december de automatische
incasso te innen en contributie op te halen. Ook zijn er enkele bankrekeningen
onjuist of gewijzigd van deze leden zullen wij de contributie contant innen.
Doelgroep woningen
Op 16 november is er samen met gemeente Midden-Drenthe een bijeenkomst
georganiseerd over doelgroepwoningen. Info omtrent beleid en mogelijkheden
voor starters zijn toegelicht. Als ook een nieuwe lening voor aanpassing aan
eigen woning, zodat men langer thuis kan wonen.
Daarnaast is er ook een initiatief gepresenteerd voor nieuwbouwbuurt
Brootacker. Dit betreft plan voor 6 gegroepeerde woning waarbij er
verschillende opties zijn om deze uit te bereiden of anders in te richten, het is
ontwikkeld door aannemersbedrijf Allard Schultink. Bij voldoende belangstelling
is de gemeente bereid dit plan in ontwikkeling te nemen.
Verder is er gesproken over de specifieke wensen van senioren en de
gewenste locatie hiervoor. Duidelijk is dat de woonwensen zeer divers zijn. En
er een lichte voorkeur is voor centraal binnen de dorpskern. Echter is hier niet
zo maar een vrije ruimte voor ontwikkeling. Mogelijk zijn enkele bestaande
woningen ook op te delen in kleinere appartementen met een gezamenlijk
terrein.
Ook is er gesproken over de Dorpsvisie en speciaal de ontwikkeling van
voormalig AZC-terrein. Een eventuele nieuwbouw van basisschool was een
grote pijler onder het plan van een MFA. Zoals u eerder heeft kunnen lezen is
dit jaar duidelijk geworden dat er komende jaren geen nieuwbouw wordt
gerealiseerd. Samen met veranderde woonmarkt en economische situatie
verwachten wij dan ook geen snelle ontwikkeling op het voormalig AZC- terrein.
In die zin is dan de vraag om een herziening en overweging van de Dorpsvisie
een terechte vraag.
Wij zullen in overleg gaan met belangrijke partners uit de visie. Er is een
toezegging van de wethouder om dit proces ambtelijk te ondersteunen. Een
meerwaarde van het combineren van functies in een gebouw is dat je meer
kunt realiseren met minder inzet.
Wat ons betreft zou dit nog steeds het doel moeten zijn wanneer we zaken
gaan aanpassen binnen de Dorpsvisie. En beter aansluiten bij de actuele en
toekomstige wensen zoals die leven in Hooghalen. Wij zullen dit proces
voortzetten met speciale aandacht voor woonruimte voor senioren en starters.
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Glasvezel
U hebt het vast al gehoord of gelezen: het glasvezelproject Midden-Drenthe
blijkt een succes. Het bestuur is nu druk bezig om samen met de providers een
laatste controle te doen op alle inschrijvingen om precies vast te stellen op
hoeveel aanmeldingen we gaan uitkomen en wat dit betekent in het
vervolgtraject.
Op basis van het eindresultaat gaan we offertes aanvragen waarin
gedetailleerd wordt beschreven hoe de aanleg moet worden uitgevoerd. We
zullen flink moeten doorwerken om de offerte aanvragen volgens planning op
18 december de deur uit te krijgen.
Het goede nieuws is: tot uiterlijk 18 december kan er nog via de website
(www.sterkmiddendrenthe.nl) ingeschreven worden voor deelname zonder
aansluitkosten.
De financiering van het project is een ingewikkeld verhaal. In ons werkgebied
hebben we te maken met zogenaamde witte en grijze gebieden. In de witte
gebieden is alleen ADSL via de telefoonlijn beschikbaar, in de grijze gebieden
is zowel ADSL als kabel (coax) aanwezig. Voor de witte gebieden kunnen we
geld tegen een lage rente lenen, voor de grijze gebieden moeten we lenen
tegen een marktconforme rente.
Als alles volgens planning loopt, is de inschatting dat de marktconsultatie,
aanbesteding, vergunningen, financiering, etc. ongeveer 6 maanden in beslag
zullen nemen. Dat betekend dat half 2016 op zijn vroegst de schep in de grond
kan.
Via publicaties in de Boerhoorn houden wij u de komende maanden op de
hoogte van de vorderingen van de werkgroep.
Namens het bestuur van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe,
Wybe Wiekema & Hans Boslooper
Ambassadeurs SMD
regio Hooghalen / Laaghalen / Laaghalerveen

Nieuwjaarswisseling
Vanuit het bestuur wensen we u hele fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2016!
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