
VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 

 

  1/4 

Jaarverslag secretaris 2017 

 
1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2017 aan. 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal eind 2017 bedroeg 337. 
 
Eén kleine terugval in het aantal geregistreerde huishoudens als lid door enkele 
mensen/families die zijn verhuisd of overleden en een aantal families zijn 
uitgeschreven door het niet nakomen van het betalen van het lidmaatschap. Ook zijn 
er in het afgelopen jaar een aantal nieuwe huishoudens als lid  ingeschreven. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

M. van 
Middelaar 

Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Paasvuur, Dorpsvisie 

W. Wiekema Vice-
voorzitter/penningmeester 

BOKD, Paasvuur, Dorpsvisie, 
Glasvezel, Dorpsvisie 

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg 
Midden Drenthe, Dorpsvisie 

H. Oldenkamp Lid BOKD, Landschapsbeheer, Dorpsvisie 
R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

dorpscontactpersoon, Dorpsvisie,  
A. Elslo Lid Dorpskracht, Dorpsvisie 
 
Tijdens de jaarvergadering van 10 april zijn Henk Oldenkamp, Albertje Elslo en 
Marjan Braam aftredend. Henk Oldenkamp en Marjan Braam hebben zich 
herkiesbaar gesteld en zijn opnieuw gekozen voor een bestuursperiode. Albertje 
Elslo treed af. Zij wordt bedankt voor haar inzet.  Jeroen van der Leur en Piet Jansen 
worden voorgedragen om de vrijgekomen plekken (ook die van voorgaand jaar) op te 
vullen. Dit wordt door de leden van jaarvergadering akkoord bevonden. 
 
Het bestuur is 8 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. Zij 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. Sinds 2016 worden de 
halfjaarlijkse ledenvergaderingen gecombineerd met het contactambtenaren overleg 
in verband met de vele gezamenlijke onderwerpen. 
 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

• Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken. 
Onderwerpen met betrekking tot onderhoud van wegen en groen worden besproken 
met de contactambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe.  
Sinds afgelopen jaar is de heer Kogelman (contactambtenaar) met pensioen, hij is 
opgevolgd door de heer Epping. 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. 
Het bestuur heeft contact met de plattelandswerker J. Verdijk. De werkgroepen 
Buurtacademie en Dorpskracht hebben contact met de welzijnswerkers H. Kamps en 
T. Tilkema. 
 

• Dorpshuis, ondernemingsvereniging 
Deze overleggen zijn dit jaar niet doorgegaan. In oktober 2017 is een overleg 
geweest van alle vereniging/stichting die in Hooghalen zijn over o.a. 
vrijwilligersbeleid. De Buurtacademie geeft hier een vervolg aan in 2018. 

 
7.  ACTIVITEITEN  
 

• Paasvuur 2017 
Het paasvuur werd om half 8 aangestoken. Net als het voorgaande jaar is ervoor 
gekozen om voor de stort van snoeihout een vrijwillige bijdrage te vragen. Dit pakt 
nog goed uit en hiermee is het paasvuur kostendekkend. 
  

• Buurtacademie 
Ook in 2017 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners o.a. museumbezoeken, levensverhaal schrijven en 
computercursussen. Het concept blijft succesvol. De samenwerking met 
Dorpsbelangen verloopt plezierig 
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• AED-hulpverlening 
Er zijn 38 vrijwillige hulpverleners actief en 4 AED’s beschikbaar verspreid over ons 
werkgebied. In het eerste kwartaal van 2017 zijn herhalingslessen verzorgd door de 
EHBO-vereniging Hooghalen. Dit jaar zijn er 2 oproepen geweest waar de 
hulpverlening bij was betrokken. Sinds 2016 wordt door het Dorpenoverleg een 
bijdrage gegeven voor de kosten in onderhoud en training. 
 

8.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  
 

• Glasvezel 
Vanuit Dorpsbelangen zijn Piet Jansen en Wybe Wiekema nauw betrokken bij de 
realisatie van dit project. Het project, opgestart begin 2013, heeft in 2017 enkele 
positieve ontwikkelingen gekend, maar helaas ook met een groot aantal tegenslagen 
te maken gehad. Positief was de beslissing om ieder adres in de gemeente Midden-
Drenthe tot in de meterkast aan te sluiten op het netwerk. Een beslissing van de 
coöperatie die mogelijk is gemaakt door de gemeente en de provincie. Dat maakt het 
een in Europa uniek project. Het gaat om in totaal 5.848 aansluitingen. Een flinke 
tegenvaller was de noodzakelijke wisseling van Providers, waardoor vertraging werd 
opgelopen en de leden van de coöperatie zich voor een 2 e keer moesten inschrijven 
bij een provider. Ook zijn gedurende het jaar 2017 aanmerkelijk minder aansluitingen 
gerealiseerd doordat de BAM, de aannemer die het “graafwerk” verricht veel minder 
mensen tot beschikking heeft dan oorspronkelijk gepland. Eind 2017 zijn circa 1/3 
van de leden van de coöperatie aangesloten en dat betekend dat de 
huisaansluitingen ook gedurende 2018 tot in de zomer zullen gaan duren. Ook heeft 
de SMD tijdens de uitrol van het netwerk te maken met technische storingen die voor 
de nieuwe gebruikers erg vervelend zijn en zijn geweest. Feit is echter dat ieder 
huishouden wordt aangesloten, en wij zijn overtuigd dat dit de bewoners van Midden-
Drenthe en dus ook Hooghalen en omstreken op gebied van Economie, Onderwijs 
en Zorg in de toekomst veel nieuwe mogelijkheden gaat bieden. 
 

• Ouderenwelzijn 
In 2017 is doorgegaan met het Dorpskrachtcafé. Elke dinsdagmorgen kan er 
koffie/thee worden gedronken in het Dorpshuis, één keer in de 2 weken wordt er een 
bepaald thema behandeld. Sinterklaas en kerst zijn hierbij niet vergeten. Het 
Dorpskrachtcafé wordt goed bezocht en is een succes. Dit jaar is voor het eerst een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en thee. Aan een vervolg (aanvullend) 
project wordt gewerkt.Vanuit dit initiatief is in de loop van afgelopen jaar een 
buurttelefoon opgestart. Hier kunnen buurtbewoners terecht met vragen over o.a. 
zorg, vervoer en klusjes. Er is nog erg weinig vraag hiernaar. 

 

• Landschapsbeheer 
In samenwerking met landschapsbeheer Drenthe geeft Dorpsbelangen sturing aan 
een aantal projecten. Zo heeft de aftrap van de natuurwerkdag op 4 november 
plaatsgevonden op het Witte zand. Hier hebben 25 vrijwilligers hun handen uit de 
mouwen gestoken om onder andere de paden beter begaanbaar te maken en het 
Witte zand te ontdoen van gras en struiken. Ook in 2018 zal een vervolg worden 
gegeven aan o.a., het dorpsommetje, de jeneverbes meer licht en lucht geven en het 
heideveldje opschonen van opslag. 
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• Dorpsvisie 
Vanuit de dorpsvisie is verder gewerkt met de 5 thema’s. 

- Veilig en bereikbaar Haolen: 
Er is overleg fietsverbinding Hijken – Hooghalen. De gemeente is 
inmiddels gestart met de aanleg van een fietspad langs het 
Oranjekanaal. 
De verkeerssituatie Oosthalen – uitrit park Grote Zand is aangekaart 
bij gemeente. Hier is nog geen concreet resultaat van. 

- Gebruik van Haolerruimte: 
In oktober is een bijeenkomst geweest met woningcoöperatie. 
Conclusie hiervan is dat de woningbouwcoöperatie geen nieuwe 
huurwoningen of appartementen in Hooghalen bouwt. De woningen in 
het woningbestand wordt wel gerenoveerd en verduurzaamd. De 
actuele wachtlijst is voor woningbouwcoöperatie acceptabel. 
In december is een themabijeenkomst van BOKD geweest, “Jong 
belegen”. Deze bijeenkomst ging over het herbestemmen van panden 
voor 55 plus woningen en dit als gezamenlijk particulier bouwproject 
uitvoeren. 

- Nieuwe Haolerruimte: geen activiteit 
- Slimmer samenwerken: 

In oktober is er een groot overleg geweest met alle 
verenigingen/stichtingen van Hooghalen. In dit overleg is voornamelijk 
besproken wat de verenigingen/stichtingen doen voor Hooghalen en 
waar zij hulp bij kunnen gebruiken van anderen. Hier wordt in 2018 
een vervolg aangegeven door de Buurtacademie. 

- Duurzaam en Groen Haolen: 
De eerste stappen in de ontwikkeling van dorpstuin zijn gestart. De 
uitvoering ligt bij Duurzaam Hooghalen. 

 
 

 
Hooghalen, 16 april 2017 
 
 
M. van Middelaar     M. Braam 
Voorzitter      Secretaris 


