VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Dorpsvisie
Op donderdagavond 24 november hebben wij de tweede bijeenkomst gehad
over de evaluatie van de Dorpsvisie. Helaas was de opkomst niet zo groot als
de vorige keer, maar de deelnemers waren net zo enthousiast. Tijdens deze
bijeenkomst hebben wij de kansen die voortkwamen uit de vorige avond
benoemd aan de hand van 5 verschillende thema’s.
De 5 thema’s zijn:
1. Rondom Haolen
2. Gebruik van Haoler Ruimte
3. Nieuwe Haoler ruimte
4. Slimmer samenwerken
5. Haolen duurzaam
Het eerste thema gaat voornamelijk om een veilig en bereikbaar Hooghalen.
Hierbij is een van de belangrijkste punten een fietsverbindingen tussen
Hooghalen en Hijken en de veiligheid op en nabij het dorpsplein. Andere
optie die ook ter sprake kwamen zijn positief verkeersgedrag belonen, een
mogelijkheid voor een parkeerplaats voor lang parkeren en een stillere A28.
Thema 2 is ingestoken om voorzieningen onder 1 dak te krijgen en een
betere afstemming op de actuele gebruikerswensen. Er kan hierbij gesproken
worden over een multifunctionele accommodatie of in mindere grote zin het
combineren van appartementen voor ouderen in een cluster met bijvoorbeeld
het dorpshuis.
Het volgende thema Nieuwe Haoler ruimte heeft raakvlakken met het tweede
thema. Echter is dit gericht op het wonen voor doelgroepen voor zowel
starters als ouderen. Met als belangrijkste vraag ouderenhuisvesting in
dorpskern.
Het vierde thema Slimmer samenwerken benoemd de kansen om beter te
samenwerken tussen verenigingen, stichtingen en andere werkgroepen.
Hierbij kan gedacht worden aan het een overkoepelende organisatie die
bijvoorbeeld alle fondsen bijhoudt.
Het laatste thema Haolen Duurzaam is een breed thema, de hoofdvraag
hierbij is hoe richt je Hooghalen zo duurzaam mogelijk in en hoe kun je
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mensen verbinden met een groene insteek. Te denken hieraan is
bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin. Hierbij zoeken wij nauwe
samenwerking op met de Stichting Duurzaam Hooghalen. Ons idee is dat dit
vooral concrete projecten in het dorp zijn die na een korte opstartfase door
een werkgroep zelfstandig verder kunnen.
Op korte termijn willen wij werkgroepen samenstellen om met de kansen aan
de slag te gaan. Waarbij wij de volgende prioriteiten zijn vastgesteld:
ouderenhuisvesting, onderzoek Haoler ruimte, duurzame projecten. Een
aantal zaken, zoals genoemd binnen het thema slimmer samenwerken, kan
eigenlijk al direct worden opgepakt.
Andere zaken eisen meer verdieping en onderzoek. Daarom roepen wij u op
om deel te nemen aan de nog op te richten werkgroepen of misschien kent u
wel mensen in uw omgeving die geschikt, veel kennis hebben over de
onderwerpen en zich willen inzetten voor het dorp. U kunt dan contact op met
een van de bestuursleden of het secretariaat.
De bestuursleden zijn Henk Oldenkamp, Reinhard Mulder, Wybe Wiekema,
Martijn van Middelaar, Albertje Elslo en Marjan Braam. Email voor opgave:
dorpsbelangen@hooghalen.nu
Nieuwjaarswisseling
Vanuit het bestuur wensen we u hele fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2017!
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