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Jaarverslag 2012 

 

1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2012 aan. 
 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2012: (343). Dit betekent een afname met 
6 leden ten opzichte van vorig jaar.  
 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2012 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 

J. Dubbelhuis Lid Buurtacademie 

M. Slotman Lid 5 Sterren Project 

R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 
Oranjekanaal-West, 5 Sterren Project 

 
Tijdens de jaarvergadering van 23 april 2012 hebben Geert Tijms en Margriet 
Slotman het bestuur verlaten en zijn opgevolgd door Wybe Wiekema en Reinate 
Lageman. Martijn van Middelaar heeft het voorzitterschap overgenomen. 
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. In 2012 is er door 
Dorpsbelangen een dorpssite opgezet, waar ook informatie met betrekking tot de 
vereniging is te vinden, 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 H. Klaassens en/of M. van Middelaar 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 
R. Lageman is aanwezig tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen. 
 
 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

 Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken. 
Eens per 2 jaar komt het gemeentebestuur een bezoek brengen aan de dorpen. In 
februari werden ze bijgepraat over de diverse projecten in Hooghalen. 
In maart is er een regulier overleg geweest over de algehele voortgang van de 
Dorpsvisie.  
Verder was er aandacht voor de uitvoering van twee deelprojecten, 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 en de contactpersoon voor ons werkgebied. H. Klaassens 
was onze contactpersoon, na de jaarvergadering heeft R. Mulder deze taak binnen 
het bestuur overgenomen. 
 

 Gemeente Assen 
In verband met de gewenste wegaanpassing op Laaghalerveen is er overleg 
geweest met de gemeente Assen.  
 

 Stichting Welzijn 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe.  
J. Dubbelhuis, na de jaarvergadering R. Lageman, is namens onze vereniging 
contactpersoon bij de werkgroep van Hooghalen. 
 

 Dorpshuis 
In november is het jaarlijkse overleg geweest tussen de besturen. Op de agenda 
stond onder andere het renovatieplan, de disco en de pinautomaat. 
 

 Promotiegroep 
Dit jaar is er geen bestuurlijk overleg geweest. 
 

 Ondernemingsvereniging 
Het bestuurlijke overleg was in februari. Onder ander aan de orde het 5 Sterren 
project, de Haler Midwinterdag en de gemeentelijke plannen. 
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7.  ACTIVITEITEN  
 

 Paasvuur 2012 
Het paasvuur brandde goed. Helaas was de bult alweer voor 20.00 uur in brand. 
  

 Buurtacademie 
Ook in 2012 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners. Het concept blijft succesvol. Er is een overleg geweest tussen beide 
werkgroepen. Wietske Overmars is gestopt als spil in beide werkgroepen. 
De werkgroep Voorlichting heeft twee voorlichtingsavonden georganiseerd. Een 
avond over omgang met pubers en een avond in het kader van jaar van de bij. 
 

 AED-klapkassie 
In 2012 zijn 3 extra AED’s in gebruik genomen. De AED’s in Laaghalen en Oosthalen 
zijn gesubsidieerd door het Dorpenoverleg. De AED in Laaghalerveen door het 
voormalige Groene Kruis van Smilde. 
Ook is er een inzet geweest in Hooghalen, de hulpverlening was goed verlopen. 
 
 

8.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  
 

 Oranjekanaal-West 
Binnen dit landschapsproject was er in 2012 een tweede fase voor de erfbeplanting. 
Verder is er overleg geweest over het dorpsommetje. In 2013 zal deze in gebruik 
worden genomen en het project worden afgesloten. 
 

 Schoonhalen 
Ook dit jaar zijn de zitplaatsen schoongemaakt met een mobiele hoge drukreiniger. 
 

 Vijf Sterren project 
In aansluiting op het verkrijgen van het predicaat Vijf Sterren dorp in 2010, zijn er een 
aantal verbeterpunten benoemd, welke het leefplezier verder verbeteren. 
De dorpssite heeft gestalte gekregen in 2012. Een groep vrijwilligers zorgt dat de 
gegevens actueel blijven. De dorpsagenda wordt steeds beter benut.  
Er is gewerkt aan de uitbreiding van de groep vrijwilligers en daardoor de continuïteit 
van de dorpskrant. Tenslotte krijgen alle nieuwe inwoners nu een welkomstpakket 
van Dorpsbelangen.  
 

 Verkeerveiligheid Laaghalerveen 
De lang verwachte wegaanpassingen zijn in de zomer uitgevoerd. De maatregelen 
zijn effectief, het racegedrag van de motoren behoort tot het verleden. 
 

 Ontwikkelingstraject TT-circuit en omgeving 
Er is aandacht geweest voor geluidsonderzoek en –beleving. 
 

 Herinrichtingsplan Hoofdstraat 
De tweede aanvraag voor een provinciale subsidie is succesvol geweest. In het 
najaar is er een paar keer overleg geweest en zijn dorpsbijeenkomsten 
georganiseerd. De openbare aanbesteding wordt eind 2012 gestart, zodat het plan in 
2013 wordt uitgevoerd. 
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 Bestemmingsplan Brootacker II 
Het bestemmingsplan is in 2012 definitief vastgesteld. Vervolgens is de 
exploitatieopzet goedgekeurd. En is het gebied bouwrijp gemaakt. 
In het najaar was een dorpsbijeenkomst waarbij op de eerste kavels kon worden 
ingeschreven. Woonservice heeft een enquête gehouden onder haar huurders en 
andere geïnteresseerden, waarvan de resultaten in 2013 worden verwacht.  
 

 Bestemmingsplan Hooghalen 
Dit plan was toe aan actualisatie. In het najaar is een inloopbijeenkomst geweest. 
Definitieve vaststelling wordt in 2013 verwacht. 
 
 
Hooghalen, 24 april 2013 
 
 
M van Middelaar     A. Talens 
Voorzitter      Secretaris 


