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(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com) 

 

Dorpsvisie 
Gezocht boeren, burgers en buitenlui. Maar ook denkers, doeners, 
luchtfietsers, zwartkijkers, positievelingen, dromers, flierefluiters evenals 
nuchtere noorderlingen.  
Een laatste oproep voor Haolers die willen bijdragen aan de ontwikkelingen 
binnen ons dorp. Zoals reeds gemeld hebben wij maandagavond 10 oktober 
een bijeenkomst waarbij we middels een werkmethode nieuwe kansen voor 
Hooghalen in beeld willen krijgen en daarmee een goede basis leggen voor 
een actuele dorpsvisie. We hebben al een goede basisopkomst, maar er is 
nog plek genoeg.  
Dus meld je aan en kom ook op maandagavond 10 oktober vanaf 20:00 
uur naar ‘t Haolerhoes. 

 
Contributie 2016 

Binnenkort zal de contributie over het jaar 2016 worden geïnd. De contributie 
is dit jaar wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden oktober-november 
kunt u één van de bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen 
machtiging heeft getekend. In november wordt de automatische incasso 
uitgevoerd. 

Bladbakken 
In week 42, de week van 17 - 21 oktober, worden de bladbakken door de 
gemeente geplaatst. In week 51 worden de bakken weer verwijderd. De 
opvangbakken zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ander afval kunt u 
aanbieden op de gebruikelijke wijzen. Heeft u hierover nog vragen dan kunt 
u contact opnemen met ons dorpscontactpersoon Reinhard Mulder. 
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Midden-Drenthe: langzaam maar zeker de snelste gemeente van Nederland 
 

Glasvezel Update: Er is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een 

glasvezelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe.  

 

Op donderdag 29 september heeft de gemeente een lening van 2,75 miljoen euro aan 

de coöperatie Sterk Midden-Drenthe toegezegd. Deze toezegging samen met een 

reeds eerder verstrekte lening van 10,25 miljoen euro van de provincie Drenthe 

betekent dat de financiering voor de aanleg van het netwerk rond is.   

Op vrijdag 30 september zijn meteen de overeenkomsten tussen provincie, gemeente 

en de coöperatie ondertekend. 

 

Vervolgens zal op 1 november door de inmiddels opgerichte glasvezel coöperatie SMD 

een keuze gemaakt worden voor de aannemer die de aanleg van het netwerk gaat 

uitvoeren. In januari gaat de schop in de grond en afhankelijk van het winterweer is 

het gehele glasvezelnetwerk in de tweede helft van 2017 operationeel. 

 

Midden-Drenthe wordt daarmee de eerste gemeente in Nederland waar álle 

bewoners beschikken over een supersnelle glasvezelaansluiting in de meterkast.  

Volg het laatste nieuws op de website van de coöperatie SMD: 

www.sterkmiddendrenthe.nl 

 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanmelden, neem dan contact op met:  

Wybe Wiekema – coördinator SMD-regio Hooghalen 

Mail:  wybewiekemasmd@gmail.com  
 


