VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Ontwikkelingen vm. AZC-terrein
Op 15 mei heeft een overleg tussen Dorpsbelangen en de gemeente plaatsgevonden met
betrekking tot het voormalig AZC-terrein en de start van de nieuwe Dorpsvisie.
Evaluatie afgelopen periode
Het overleg is gestart met een evaluatie van de afgelopen periode. Een periode met erg
moeizame communicatie en het uitblijven van iets concreets op papier vanuit de gemeente
naar ons en de inwoners. Dat dit niet goed is gegaan en beter had gemoeten is wel heel
duidelijk gebleken.
Vervolgprocedure AIRSOFT
Tijdens het bezwaartermijn zijn een aantal bezwaren ingediend door inwoners van
Hooghalen. Hoeveel is niet bekend. Deze bezwaren worden door de bezwaarcommissie
beoordeeld. De uitkomst hiervan wil men eerst afwachten. Dat de gemeente verder wil met
AIRSOFT is duidelijk gebleken tijdens het overleg. Een ander belangrijk punt is de
huurtermijn en de evaluatiemomenten. Welke rol krijgt Dorpsbelangen in de evaluatie en
wat zijn duidelijk ontbindende voorwaarden voor het huurcontract. De wethouder geeft aan
nog niet te weten hoe het contract eruit komt te zien en dat men ook hier de uitkomst van
de bezwaarcommissie afwacht. Dorpsbelangen is van mening dat een ontbindende
voorwaarde voor het (verlenging)huurcontract hoort te zijn: dat als de nieuwe Dorpsvisie
een reële invulling heeft voor het terrein dat het dorp gebruik zal maken van de ruimte en
de verhuurder het terrein moet verlaten.
Dorpsvisie
Er zijn twee verschillende lezingen over de tot stand komen van de Dorpsvisie 2007 en
behorende intentieverklaring. De waarheid zal ergens in het midden liggen. De intentie van
het overleg is om vooruit te kijken en niet te blijven hangen. We zijn het erover eens dat
wat er afgesproken gaat worden in de nieuwe Dorpsvisie eenduidig uitlegbaar moet zijn.
Dit is ook de reden dat Dorpsbelangen van mening is dat de gemeente een meer
prominente rol moet krijgen bij de nieuwe Dorpsvisie dan bij de Dorpsvisie van 2007.
Vervolg
Om vaart te zetten achter de nieuwe Dorpsvisie is direct een overleg gepland tussen
Dorpsbelangen, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente. Dorpsbelangen wil voor
de zomervakantie een plan van aanpak opstellen. Dit niet over de zomer heen trekken. Wij
willen na de zomervakantie met betrokken partijen uit Hooghalen (verengingen, bedrijven
en inwoners) een nieuwe visie opstellen dat breed gedragen wordt in het dorp en ook
realiseerbaar is.

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst iedereen een fijne zomervakantie!
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