VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Dorpsvisie
Na de tweede bijeenkomst hebben er weer een aantal kleine stappen gezet met de
Dorpsvisie. Voor het onderdeel Duurzaam Haolen is contact gezocht met de
Stichting Duurzaam Hooghalen. Dorpsbelangen wordt nu meegenomen als
agendalid en kunnen zo ideeën aandragen en de stichting ondersteunen. De
doelstelling is om samen projecten op te starten die bijdragen aan een duurzamer
dorp en inwoners met elkaar verbinden.
Met betrekking tot ons thema Rondom Hooghalen ten aanzien van
verkeersveiligheid, is het bestuur in overleg met de gemeente. Ter verbetering van
de bewustwording rond snelheid, wordt bekeken een snelheidsmeter met
matrixbord te plaatsen in het dorp. Een definitieve planning is nog niet bekend.
Ook voor starters zijn wij een aanspreekpunt. Als er een groep serieuze
belangstellenden zijn, kunnen we in gesprek gaan met de gemeente en
bouwondernemers om de plannen te bespreken. Uit ervaring blijkt dat er toch een
financiering van ca. € 125.000 nodig is per deelnemer. Heb je belangstelling, neem
dan contact op met een van de bestuursleden of meld je aan via het emailadres:
dbhooghalen@gmail.com. Zodra er dan voldoende belangstelling is kan de
gezamenlijk aanpak worden besproken.

Buurtpreventie
In Hooghalen zijn in verschillende straten/ buurten Whatsapp-groepen voor
buurtpreventie actief. In zo'n groepje wisselen buurtbewoners snel informatie uit
over verdachte situaties in de eigen buurt of straat. Op die manier kunnen inwoners
van Hooghalen elkaar, maar ook de politie helpen bij signaleren van verdachte
situaties. Samen zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving.
Dorpsbelangen wil graag inventariseren hoeveel van dergelijke groepen al actief
zijn in Hooghalen. We willen graag van elke Whatsapp-groep een contactpersoon
hebben. Wij willen een informatieavond initiëren met als onderwerp hoe hier nu
goed en verstandig mee om te gaan, hoe te handelen in verdachte situaties en hoe
kunnen groepen elkaar overstijgen en van informatie voorzien.
De oproep is om in uw Whatsapp-groep te overleggen wie als contactpersoon wil
fungeren naar Dorpsbelangen. Graag ontvangen wij van de contactpersoon een email zodat wij in contact met elkaar kunnen komen (dbhooghalen@gmail.com).
Is er in uw straat of buurt nog geen whatsapp-groep actief en wilt u er één opzetten
of hier meer over weten dan kunt u ook een mail sturen naar Dorpsbelangen.
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Paasvuur
Op tweede paasdag (maandag 17 april) zijn wij weer voornemens om het paasvuur
te organiseren. Onder voorbehoud zijn de volgende zaterdagen gepland om
snoeihout te storten 1, 8 en 15 april. In de volgende Boerhoorn leest u of deze data
definitief zijn.
Glasvezel Update: Het laatste stapje duurt helaas iets langer dan verwacht
Een startdatum kunnen we op dit moment helaas nog niet geven. We wachten
namelijk op de aansluitdata van de stroom voor het plaatsen van de POP’s. Er
worden totaal ca 8 POP-stations geplaatst in de gemeente Midden-Drenthe. Een
POP-station is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje. Het is een
hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezels de wijken ingaan. Deze 8 POPstations zijn besteld en worden de komende weken aan ons uitgeleverd.
In afwachting van de gemeentelijke aanvraagprocedure voor aanleg van de
stroomvoorzieningen, werken wij vrolijk verder en bereiden we de aanleg tot in de
puntjes voor.
GOED NIEUWS:
Inschrijven kan nog steeds zonder inschrijfkosten!
Voor iedereen die zich na de sluitingsdatum zou hebben ingeschreven en € 75.- aan
aansluitkosten zou moeten betalen ook goed nieuws: Deze kosten zullen níet in
rekening worden gebracht Bekijk op onze website de diensten, pakketten en prijzen
van de providers en schrijf u snel in!
De komende weken komt er via de nieuwsbrief en op de site van Sterk MiddenDrenthe veel informatie over de aanleg. Er staan momenteel op de site 2 duidelijke
filmpjes op de website die uitleggen hoe een glasvezelkabel eruitziet, en ook wordt
stap voor stap uitgelegd hoe de aanleg van het netwerk in z’n werk gaat. Zeker de
moeite van het bekijken even waard.
Internet:
www.sterkmiddendrenthe.nl
Facebook: www.facebook.com/sterkmiddendrenthe
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanmelden, neem dan contact op met:
Wybe Wiekema – coördinator glasvezel - regio Hooghalen
Mail:
w.wiekema@gmail.com
Tel. (06) 48 16 15 48

Glasvezel Midden-Drenthe: Binnenkort de snelste
gemeente van Nederland
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