VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Ontwikkelingen vm. AZC-terrein
Dorpsbelangen heeft in januari nogmaals contact gehad met wethouder Bouwman over de
ontwikkelingen op het vm. AZC-terrein. Onze grootste zorg; dat het terrein vergeven wordt
aan een andere partij en mogelijk niet beschikbaar is voor de toekomstige ontwikkelingen
van het dorp. Is tijdens dit gesprek weggenomen. De ontwikkelingen op korte termijn
mogen geen belemmering zijn voor de toekomst van het dorp is ons toegezegd. Deze
duidelijkheid vanuit de gemeente uit monde van de wethouder naar het dorp vinden we
heel fijn als Dorpsbelangen. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Kaveluitgifte volgende fase Brootacker II
De huidige kavels aan de Buitenakker zijn nagenoeg verkocht. Omdat er op dit moment
vraag naar meer kavels is, is de volgend ‘fase’ van het plan verkaveld.
Op maandag 25 februari om 12.00 uur start de uitgifte van deze kavels aan de
Buitenakker in Hooghalen, het betreft bouwkavels voor twee-onder-één kap woningen en
vrijstaande woningen.
Op 18 februari maakt de gemeente de verkaveling bekend. Dit is te vinden op de site van
de gemeente (www.middendrenthe.nl/bouwkavels). Op deze site kunt u ook meer
vinden over de inschrijving en de toewijzing van de kavels.

Vooraankondiging paasvuur
Op tweede paasdag (maandag 22 april) zijn wij weer voornemens om het paasvuur te
organiseren. Onder voorbehoud zijn de volgende zaterdagen gepland om snoeihout te
storten 6, 13 en 20 april. In de volgende boerhoorn leest u of deze data definitief zijn.

Vooraankondiging jaarvergadering
Maandag 8 april houden wij onze jaarvergadering. Zoals u gewend bent lichten wij dan
onze activiteiten toe en zullen er enkele formele zaken aan bod komen. Ook is er
gelegenheid voor inbreng en vragen van uw kant, als lid van onze vereniging. Helaas is
het niet altijd mogelijk om dit tijdens de vergadering zelf naar tevredenheid te
beantwoorden. Het bestuur wil dit graag verbeteren.
Wanneer u nu al een aandachtspunt of concrete vraag heeft, zou u deze dan al vooraf
aan ons willen meedelen. Wanneer u dit voor 1 april doet kunnen wij een goede reactie
geven op de jaarvergadering zelf. Wij hopen dat we hiermee de vergadering inhoudelijk te
verbeteren. Uw vraag kan telefonisch, per email of persoonlijk gesteld worden aan een
van de bestuursleden. Natuurlijk blijft er op de avond zelf ook ruimte voor u inbreng en
vragen.
Tot slot nog een aanvullende opmerking: de jaarstukken worden vooraf via de
dorpswebsite www.hooghalen.nu gepubliceerd.
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Oproep bestuurslid
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onder andere het secretariaat. Wij
zoeken iemand die banden heeft met en woont in Hooghalen, Laaghalen of
Laaghalerveen. Wij streven ernaar om een goede afspiegeling te zijn van de inwoners
binnen het dorp.
Wij vergaderen als bestuur ongeveer 6 per jaar en daarnaast zijn er nog enkele diverse
overleggen. Als bestuurslid dient u rekening houden met een tijdsdruk van ongeveer 1 à 2
dagdelen per maand.
Heeft u zin om met ons enthousiast bestuur te samenwerken, inhoud te geven aan
naoberschap en betrokken te zijn bij het dorp, inwoners en verschillende instanties binnen
en buiten het dorp, neem dan contact op met de voorzitter en/of secretariaat.
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