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

 
Lantaarnpalen 

Valt het u op dat er een lamp van de lantaarnpaal kapot is? Dan kan u dat rechtstreeks 

melden aan de gemeente. U hoeft geen ingewikkelde omschrijving te geven over de 

locatie van de lantaarnpaal. Elke paal in de gemeente heeft een eigen nummer. Als u het 

nummer doorgeeft dan weet de gemeente de locatie van de paal en neemt deze op in het 

schema voor reparatie. 

 

Groen onderhoud 

De afgelopen weken is de gemeente druk bezig geweest met het groenonderhoud in het 

dorp. Oplettende bewoners hebben in die periode contact gezocht met Reinhard Mulder 

(contactpersoon voor de gemeente) voor eventuele op of aanmerkingen. Door in die 

periode te reageren is de mogelijkheid voor de gemeente om snel te kunnen handelen 

groot. Er is immers een ploeg werkzaam aan het groen in het dorp.  

 

Afval inzamelen 

Een derde container: afval scheiden: Natuurlijk! 

 

Na de zomervakantie start de gemeente Midden-Drenthe met het 

inzamelen van plastic metaal en drankkartons (PMD) in een derde 

container. U ontvangt hierover ruimschoots van tevoren informatie 

van de gemeente.  

Op veel van uw vragen hebben heeft de gemeente al antwoord.  

 Waarom moet PMD apart worden ingezameld?  

 Moet u meer betalen voor afvalinzameling?  

 Wanneer krijgt u de nieuwe container?  

 Worden de andere containers vernieuwd?  

Op de website www.middendrenthe.nl staat een overzicht met veel gestelde vragen 

over de afvalinzameling. Klik in het direct naar menu op ‘veranderingen afvalinzameling in 

2016’ of zoek op ‘plastic inzamelen’. 

 

Lidmaatschap Dorpenoverleg Midden-Drenthe 

Als Dorpsbelangen Hooghalen e.o. zijn wij lid van verschillende organisaties. Graag willen 

wij u daarvan meer op de hoogte brengen. Deze keer Dorpenoverleg Midden-Drenthe. 

 

In het kort willen wij u uit de doeken doen wat Dorpenoverleg inhoudt en inzicht geven 

van de betekenis voor Hooghalen. 

 

Het Dorpenoverleg is een samenwerkingsorganisatie van 22 dorps-/plaatselijke belangen 

en buurtverenigingen. Dorpen en buurtschappen met minder dan 3.000 inwoners in de 

gemeente Midden-Drenthe. 
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Wat houdt dit nu concreet in: 

 Er is voor ledendorpen advies en ondersteuning en een juiste doorverwijzing naar 

derden. 

 Signaleert bovenplaatselijke trends en initieert en/of organiseert gezamenlijke 

aanpak met betrokken dorpen. 

 Volgt ontwikkelingen op het gebied van plattelandsontwikkeling (fysiek/sociaal). En 

volgt ontwikkelingen in gemeentelijk en provinciale beleid. 

 Komt op voor het behoud en versterking van de leefbaarheid in de kleine dorpen. 

Het Dorpenoverleg kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. Er is 

minimaal drie keer per jaar een overleg met de wethouders Plattelandsontwikkeling 

en de gemeentelijke contactambtenaren.  

 

Projecten en ontwikkelingen 

Voor de komende drie jaar heeft het Dorpenoverleg speciale aandacht voor een aantal 

onderwerpen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

Projecten: projecten waarbij Dorpenoverleg projectleider / initiatiefnemer is. 

Verdieping: onderwerpen waar het Dorpenoverleg zich de komende tijd verder in gaat 

verdiepen 

Volgen: ontwikkelingen die door het Dorpenoverleg gevolgd worden 

 

1 Leefbaardheid, welzijn en wonen 

Project: Dorpszorg (in Hooghalen omgedoopt tot Dorpskracht) 

Project: Jeugd op het Midden-Drentse platteland 

Verdieping: Woon en leefgenot project ‘Ouderen onder Dak ‘ 

 

2 Dorpscultuur 

Volgen: Cultuurhistorie in dorp en landschap 

Volgen: Naoberschapsbijdrage 

 

3 Sport, beweging en recreatie 

 Volgen: Dorpsommetjes en recreatie en toerisme Midden-Drenthe 

 

4 Dorps en landschap 

 Project: Dorpshoezen Onbeparkt Holdbaar 2 

 Volgen: Klapkassies (AED) 

 Verdieping: Bereikbaarheid (glasvezel en telefonie) en mobiliteit 

 

U ziet in het bovenstaand vast een aantal bekende projecten staan waar Dorpsbelangen 

mee aan de slag is en waar Dorpenoverleg ons in kan steunen en informeren.  

Een belangrijk overlegorgaan voor ons. Maar ook om in contact te komen met de 

verschillende dorpen om te horen wat er zich daar afspeelt en welke ideeën en 

oplossingen er zijn. Door het Dorpenoverleg zijn wij beter zichtbaar bij de gemeente en 

hebben een duidelijkere stem. 

Dorpenoverleg is op de punten van betekenis en helpt ons bij een goede aanpak. 

Recent heeft het Dorpenoverleg haar 20 jarig bestaan gevierd. 


