VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

TT verkeersstroom
Binnenkort is het weer TT. Tijdens de TT periode zijn er rondom het circuit de volgende
beperkingen:
 Vrijdag: geen afsluiting van de Haarweg richting Assen, terugweg wordt het advies
gegeven om via Hooghalen of Smilde te rijden i.v.m. afsluiting t.b.v. VIP-route.
 Zaterdag: geen afsluiting van de Haarweg richting Assen, terugweg wordt het
advies gegeven om via Hooghalen of Smilde i.v.m. afsluiting t.b.v. VIP-route. Door
de verwachtte drukte is het advies om de Haarweg te mijden.
 Zondag: de Haarweg afgesloten beide richtingen voor al het verkeer.
De aan- en afvoer voor zondag voor en na de races zal ook via de Frieslandroute (N381)
via Smilde en Hijken verlopen. Vanaf het moment dat P-veld noordzijde vol is wordt de
afslag 31a (afslag Assen Zuid TT circuit) afgezet. De verkeersroute zal dan via Smilde en
Hijken en Laaghalerveen gaan om de parkeerplaats aan de zuidzijde van het circuit te
bereiken. De verwachting is dat dit een grotere verkeersstroom zal zijn dan vorig jaar .
Voor omwonende: het in het verleden afgesproken pasjessysteem is niet meer geldig.
Vanuit het circuit zal men contact opnemen om te peilen of er problemen worden verwacht
en hoe dit opgelost kunnen worden. Mocht tijdens de TT problemen zijn ontstaan meld
deze dan na de TT aan Dorpsbelangen. Wij proberen dan samen met het TT circuit en de
gemeente Assen een oplossing te vinden voor volgend jaar. Mocht er toch direct
problemen zijn meld dit dan bij de gemeente Assen of het TT circuit.

Voor bij de buurtBBQ, de buurtapp
Wellicht wordt er komende periode weer een buurt BBQ georganiseerd. Misschien een
mooi moment om het volgende eens te bespreken, een buurtapp.
Het is mogelijk om dit als buurt naar eigeninzicht te regelen, dit werkt op zich heel goed.
We hebben daar enkele voorbeelden van in ons dorp. Maar indien je als buurt wilt
aansluiten bij gemeentelijk initiatief en de wijkagent wil laten mee kijken dan gelden
onderstaande spelregels. Initiatieven die zich hieraan willen conformeren kunnen zich
melden bij Dorpsbelangen. Wij zullen deze buurtapp dan opgeven. De ervaring tot nu toe
is dat een initiatief prima werkt op straat of lokaal buurtniveau, in onderling overleg is er
dan een afspraak in hoe verre er ook “lief en leed“ berichten op gezet worden.
Hieronder de landelijke spelregels en voorwaarde voor gemeentelijke vermelding.
1. Deelnemers in een groep zijn woonachtig in de buurt, wijk of dorp waar de groep
zich bevindt. Maak afspraken over de grootte van de deelnemersgroep. In een
WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen.
2. Deelnemers hebben bij voorkeur de minimumleeftijd van 18 jaar. Indien nodig
spreek hierover iets af.
3. Een buurtpreventiegroep zoals Whatsapp is een initiatief van inwoners. De politie
komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
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4. Er is één beheerder van de groep die aanspreekpunt is voor de leden van de groep
en inwoners aan de groep kan toevoegen. De continuïteit van het beheer is
geregeld.
5. Informeer omwonenden/buren dat het initiatief gestart is zodat het bekend is in uw
omgeving.
6. Spreek af welke straat bij de buurtpreventiegroep horen.
7. Telefoonnummers van deelnemers zijn voor ieder zichtbaar. Houd hierbij de privacy
van de deelnemers in acht en ga hier professioneel mee om. Verstrek geen
nummers aan anderen/derden.
8. Gebruik een buurtpreventiegroep alleen voor verdachte situaties en niet voor
onderling contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden.
9. Bij onjuist gebruik dient de beheerder hiertoe groepsleden aan te spreken en kan
hij/zij deelnemers verwijderen. Let ook op taalgebruik, beschouw vloeken, schelden,
discrimineren en dergelijke als ongepast.
10. Gebruik een groepsApp volgens de SAAR-afkorting:
1. Signaleer
2. Alarmeer via 112: bel bij actuele verdachte situaties als diefstal, inbraak,
overval, vernieling, roof, geweld of bedreiging en geef daarbij een
signalement door.
3. App de groep dat 112 gebeld is! Daarmee voorkom je een overvloed van
meldingen. Bel 112 opnieuw als er meer info is, bv. vluchtroute of aanvulling
op het signalement.
4. Reageer door bv. naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte
perso(o)nen. Vraag bijvoorbeeld of hij/zij op zoek is naar iemand. Op die
manier kunt u de plannen van een verdachte persoon mogelijk verstoren.
Doe dit alleen als u zich veilig voelt of vraag via de groep of buurtgenoten
ook naar buiten komen.
11. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten.
Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is toegestaan t.b.v. het verstrekken
van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
Kenmerken als geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zijn heel bruikbaar. Denk bij
voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken .
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