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Jaarverslag 2011 

 
1.  INLEIDING 

 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2011 aan. 
 
 

2.  LEDEN 

 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2011: 349. Dit betekent een toename van 
4 leden ten opzichte van vorig jaar.  
 
 

3.  BESTUUR 

 
Per 1 januari 2011 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Naam Functie Contactpersoon voor: 

G. Tijms Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Dorpsvisie, TT-circuit 

M. van Middelaar Vice-voorzitter BOKD, Paasvuur, Dorpsvisie, 
Oranjekanaal-West, TT-circuit, 5 Sterren 

Project 
H. Klaassens Penningmeester BOKD, contactpersoon dorp 
A. Talens Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpsvisie, 5 Sterren 

Project, AED coördinatie 
A. Buiter Lid Buurtacademie 
M. Slotman Lid 5 Sterren Project 
R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

Oranjekanaal-West, 5 Sterren Project 
 
Tijdens de jaarvergadering van 18 april 2011 heeft Annemarie Buiter het bestuur 
verlaten en is opgevolgd door Jos Dubbelhuis. 
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 Boerhoorn en de website van Hooghalen 
(www.hooghalen.com). 
 
 

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 H. Klaassens en/of M. van Middelaar van ons bestuur nemen 
deel aan vergaderingen. 
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• 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 is 
aanwezig tijdens de 2-jaarlijkse ledenvergaderingen. 
 

 

6.  OVERIGE CONTACTEN 

 

• Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken.  
Met betrekking tot de uitvoering van de Dorpsvisie is er diverse keren overleg 
geweest over deelprojecten zoals de Herinrichting van de Hoofdstraat en realisatie 
van het bestemmingsplan Brootacker II.  
Onderwerpen met betrekking tot onderhoud van wegen en groen worden besproken 
met de contactambtenaren en H. Klaassens, de contactpersoon voor ons 
werkgebied. 
 

• Gemeente Assen 
In verband met de gewenste wegaanpassing op Laaghalerveen is er overleg 
geweest met de gemeente Assen. 
Ook is er in het kader van de Dorpsvisie wederom contact geweest met de 
projectleider van Assen-Zuid. 
 

• Stichting Welzijn 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe.  
A. Buiter en later J. Dubbelhuis is namens onze vereniging contactpersoon bij de 
werkgroep van Hooghalen. 
 

• Dorpshuis 
In oktober is het jaarlijkse overleg geweest tussen de besturen. Op de agenda stond 
onder andere het renovatieplan, de disco en overige activiteiten. Aangezien een deel 
van het stichtingsbestuur ook vertegenwoordigd is in het S?H is het onderhoud van 
‘d Aole School ook aan de orde geweest. 
 

• Promotiegroep 
Dit jaar is er in december een bestuurlijk overleg geweest. 
 

• Ondernemingsvereniging 
Het tweede bestuurlijke overleg was in februari. Onder ander aan de orde de 
herinrichting van de Hoofdstraat, sfeerverlichting, het 5 Sterren Project en de 
organisatie van een evenement. 
 
 

7.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  

 

• Paasvuur 2011 
Het paasvuur brandde als een fakkel op een zomerse dag in april. Gelukkig mochten 
we als één van de weinigen in de gemeente de paasbult wel aansteken. De opkomst 
was dan ook groot. 
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• Buurtacademie 
Ook in 2011 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners. Het concept blijft succesvol. 
De afdeling Voorlichting heeft de Verkeersdag georganiseerd. 
 

• AED-klapkassie 
De AED-hulpverlening in Hooghalen is sinds 2010 operationeel, maar een inzet is 
nog niet nodig geweest. 
In 2011 zijn er twee extra AEDs aangevraagd bij het Dorpenoverleg en inmiddels 
verkregen. 
Bij Kamp Westerbork in Oosthalen komt een AED in een buitenvoorziening. 
Tussen Laaghalen en Laaghalerveen komt de andere om dit gebied te dekken. 
 

• Afronding Kunstwerk 
Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Haolen, is er in de Hoofdstraat op de 
Neie Brink een kunstwerk gerealiseerd. In het voorjaar is de ruimte verder ingericht 
met beukenhaag en heideplanten. Een historische steen met gedenkplaat herinnert 
aan het ontstaan van deze plek. 
 

• Oranjekanaal-West 
In de regio Oranje, Hijken, Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen draait het 
landschapsproject. Het verbeteren van de erven slaat zeker aan. Het project wordt in 
2012 afgerond. 
 

• NL Doet 
Op 19 maart was NL Doet waarbij het bestuur aandacht heeft gevraagd voor het 
schoonmaken van de leefomgeving. Zo waren de zitplaatsen en speeltoestellen op 
de school en in de speeltuin Het Midenvelt schoon gespoten met een mobiele hoge 
drukreiniger. 
 

• Duurzaam Hooghalen 
In 2011 is een werkgroep gevormd onder Dorpsbelangen met als doel een bijdrage 
te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Er is een schriftelijke enquête onder 
de dorpsbewoners verspreid om meer inzicht te krijgen in de belangstelling voor 
verschillende initiatieven. 
De opzet is om in 2012 als zelfstandig vereniging of stichting verder te gaan. 
 

• Disco Hooghalen 
De disco voor kinderen vanaf 12 jaar is nog altijd populair. Er komen veel kinderen, 
soms teveel zodat ze buiten in de rij moeten wachten. In het voorjaar is er een 
vervelend incident geweest waarbij de politie was ingezet. Dorpsbelangen heeft 
daarna het initiatief genomen om met alle betrokkenen een overleg te hebben. Dit is 
succesvol verlopen, er zijn op een aantal gebieden effectieve maatregelen genomen. 
In 2012 wordt de werkwijze geëvalueerd. 
 

• Ontwikkelingstraject TT-circuit en omgeving 
In het begin van het jaar was de visie gereed. Gedurende het jaar is nog een aantal 
keren overleg geweest met de diverse visiepartners. Dorpsbelangen heeft onder 
andere aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van 
Laaghalerveen en een verbeterde communicatie voor omwonenden.  
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• Verkeerveiligheid Laaghalerveen 
Met zowel gemeente Midden-Drenthe als gemeente Assen is overleg geweest over 
gewenste wegaanpassingen in Laaghalerveen. Doel is het racegedrag van de 
motoren op dit traject te verminderen. 
Beide voorstellen zijn toegezegd en worden in het voorjaar van 2012 uitgevoerd. 
 

• Herinrichtingsplan Hoofdstraat 
Voor de zomer is er diverse keren overleg geweest over het herinrichtingsplan van 
de Hoofdstraat. In juli was er een eerste dorpsbijeenkomst, in september een tweede 
bijeenkomst. Het plan is ingediend voor het verkrijgen van een provinciale subsidie.  
Wanneer de gelden zijn verkregen kan het plan in 2012 worden uitgevoerd. 
 

• Verplaatsing bushalte 
Door de wettelijke aanpassing van bus opstapplaatsen voor mindervaliden is de 
huidige locatie van de bushalte ter discussie. Dit punt is ingebracht bij de 
bijeenkomsten van de Herinrichting van de Hoofdstraat. 
Gekozen is voor een alternatieve locatie buiten het dorp, aan de Oude Provinciale 
weg, in de omgeving van de rotonde. Een werkgroep van dorpsbewoners overlegt 
met de gemeente over de uitvoering. Dit wordt separaat van de Herinrichting 
Hoofdstraat uitgevoerd. 
 

• Bestemmingsplan Brootacker II 
Eind oktober was er een inloopbijeenkomst waar het concept-bestemmingsplan werd 
toegelicht. Er was een goede opkomst van dorpsbewoners en andere 
geïnteresseerden. De verwachting is dat in 2012 het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld door de Raad. 
 

• Vijf Sterren Dorp 
In het najaar is het vervolg van het Vijf Sterren Project opgepakt. Voor het verbeteren 
van de dorpssite is een werkgroep gevormd, welke 4 keer overleg hebben gehad. 
De overige verbetervoorstellen komen in 2012 aan de orde. 
 

• Groenplan 
In december heeft de gemeente ter voorbereiding op het Groenplan suggesties 
gevraagd voor verbeteringen in de groenvoorziening. Het bestuur heeft een 3-tal 
aandachtspunten doorgegeven. 
 

• Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 
Ter voorbereiding van een geactualiseerd GVVP heeft de gemeente 
aandachtspunten gevraagd voor verbetering van de verkeersveiligheid. Het bestuur 
heeft aandacht gevraagd voor een 3-tal punten. In 2012 wordt de communicatie rond 
het GVVP vervolgd. 
 

• Haler Midwinterdag 
Door de Ondernemingsvereniging is in december de eerste Haler Midwinterdag 
georganiseerd. Een succesvol evenement, waarbij het bestuur van Dorpsbelangen 
een adviserende rol in heeft gehad. 
 
 
Hooghalen, 23 april 2012 
 
 
G. Tijms     A. Talens 
Voorzitter     Secretaris 


