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Jaarverslag 2014 

 

1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2014 aan. 
 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2014: (341). Dit betekent een afname van 
10 leden. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

M. van Middelaar Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Paasvuur, Dorpsvisie, ontwikkeling 

kinderopvang 

W. Wiekema Vice-voorzitter BOKD, Paasvuur, Dorpsvisie, Glasvezel,  

R. Lageman Penningmeester Buurtacademie, ontwikkeling 
kinderopvang 

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg Midden 
Drenthe. 

A. Talens Lid AED coördinatie, Dorpsvisie, 
speeluitdaging Brootacker 

H. Oldenkamp Lid BOKD 

R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 
dorpscontactpersoon, Dorpsvisie, 

speeluitdaging Brootacker 

 
Tijdens de jaarvergadering van 14 april zijn Reinhard Mulder en Martijn van 
Middelaar opnieuw benoemd voor een bestuursperiode. 
 
Het bestuur is 6 keer bijeen geweest.  
 
 

4.  INFORMATIE 
 
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen van de vereniging worden door het 
bestuur bekend gemaakt in de dorpskrant De Boerhoorn en op de site 
www.hooghalen.nu/dorpsbelangen. 
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5.  DEELNEMINGEN 
 

 Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) 
BOKD is een belangenbehartigende organisatie die zich inzet voor een leefbaar 
platteland in Drenthe.  
De vertegenwoordigers W. Wiekema en/of H. Oldenkamp van ons bestuur nemen 
deel aan vergaderingen.  
 

 Dorpenoverleg Midden-Drenthe 
Dorpenoverleg behartigt de collectieve belangen en de leefbaarheid van alle kleine 
dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe. Ze is bevoegd om gevraagd en 
ongevraagd de gemeente te adviseren over relevante onderwerpen. R. Mulder en/of 
M. Braam zijn aanwezig tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen. 
 
 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

 Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken. 
Er was aandacht voor de uitvoering van twee projecten, de herinrichting van de 
Hoofdstraat en de ontwikkeling van Brootacker II. 
Onderwerpen met betrekking tot onderhoud van wegen en groen worden besproken 
met de contactambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe. De contacten met de 
gemeente Midden-Drenthe lopen via R. Mulder, dit is onze dorpscontactpersoon.  
 

 Welzijnwerk Midden-Drenthe 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe.  
Vanuit onze vereniging heeft A. Talens regelmatig overleg met dhr. H, Kamps, 
opbouwmedewerker. 
 

 Dorpshuis 
In november is het jaarlijkse overleg geweest tussen de besturen. Op de agenda 
stond onder andere de invulling van de ruimte van het kinderdagverblijf als 
fitnessruimte, het renovatieplan van kleedkamers en keuken, het 
energiebesparingsproject en de disco. 
 

 Promotiegroep 
Dit jaar is er geen bestuurlijk overleg geweest. 
 

 Ondernemingsvereniging 
Het bestuurlijke overleg was in februari. Onder andere aan de orde de 
dorpsontwikkelingen en de dorpssite. 
 

 
7.  ACTIVITEITEN  
 

 Paasvuur 2014 
Het paasvuur werd om stipt 20.00 uur aangestoken. Het was mooi rustig weer.  
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 Buurtacademie 
Ook in 2014 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners. Het concept blijft succesvol.  
 

 AED-klapkassie 
In februari/maart 2014 zijn er herhalingslessen geweest voor de vrijwilligers die 
aangesloten zijn bij de hulpverlening. De AED hulpverlening is bij 2 oproepen 
ingeschakeld. Preventief is één elektrode vervangen. 
De onderhoudskosten worden door Dorpsbelangen gedragen.  
 
 

8.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  
 

 Herinrichting Hoofdstraat 
De werkzaamheden zijn in 2014 afgerond. Na parkeerproblemen aan de Hoofdstraat 
zijn door de gemeente NP tegels geplaatst, waardoor de problemen zijn afgenomen. 
Het plein is inmiddels helemaal aangekleed met een bankje onder de kastanjeboom 
en een zitje op het nabij plein. Door de verplaatsing van de bushalte naar de Oude 
Provincialeweg is het 4 mei monument verplaatst. Inmiddels zijn alle 
werkzaamheden geëvalueerd met de gemeente Midden-Drenthe.  
 

 Woningbouw Brootacker II 
Het bestuur heeft in 2014 de mogelijkheden bekeken om goedkope woningen te 
bouwen, zoals starters en senioren. Helaas bleek na inventarisatie dat er 
onvoldoende belangstellende zijn om zo’n project te laten slagen. 

 

 Glasvezel 
In de loop van 2014 is er een coöperatie opgericht voor het uitrollen van glasvezel. 
Hiervoor zijn verschillende ambassadeurs per dorp aangemeld.  
 

 Belevingsplan Brootacker  
In 2014 is het belevingsplan Brootacker uitgevoerd. Samen met buurtbewoners zijn 
er diverse bruggen en een vlonder gemaakt. Ook is er een ven en een speelveld 
gerealiseerd. Op 27 september 2014 is dit alles geopend door wethouder Dolfing. 
Het plan is in zijn geheel gerealiseerd door bijdrage van verschillende fondsen en 
zelfredzaamheid van de buurt en heeft de titel Kern met Pit ontvangen. 
 

 Ouderenwelzijn 
In 2014 is een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten voor ouderen in het dorp. 
In 2015 wordt hieraan een vervolg gegeven. 
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 50 jaar bestaan vereniging 
In september zijn door het bestuur alle oud-bestuursleden uitgenodigd voor een 
reünie. Tijdens de reünie is het Dorpsommetje gelopen en als afsluiting is er een 
lopend buffet in het ’t Hoalerhoes. Als speciale bijdrage aan het dorp wordt een 
informatiebord ter beschikking gesteld, met historische informatie over de 
ontwikkelingen in Hooghalen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit paneel wordt in 
2015 onthuld op de 70ste Bevrijdingsdag van Hooghalen. 
 

 
Hooghalen, 13 april 2015 
 
 
M van Middelaar     M.Braam 
Voorzitter      Secretaris 


