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Notulen Jaarvergadering 2010 
 

Datum    19 april 2010  

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  42 leden  

Notulist    Anita Talens  

 

1.  Opening  

De voorzitter Geert Tijms heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan 

een aantal niet-leden, Jan Kogelman van de gemeente Midden-Drenthe, Janneke 

Verdijk van Welzijn Midden-Drenthe, Luit Hummel van de BOKD en fotografe 

Marianne Berkhoff verbonden aan de BOKD. 

We hebben een druk jaar achter de rug, maar er wordt ook een druk jaar verwacht. 

De voorzitter geeft de complimenten aan de werkgroep Haolen 800 voor de vele 

bezoekers bij alle georganiseerde activiteiten tot nu toe. 

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: M. Slotman (bestuur), W. Overmars, B. 

Kanning, W. Boer, P. Ordelman, J. Broekhuizen, B. Oostenbrink en H. Buiter. 

Verder geen mededelingen. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 20 april 2009  

De voorzitter stelt voor de notulen per bladzijde te behandelen en eventuele 

redactionele of inhoudelijk opmerkingen direct te plaatsen.  

Er zijn geen opmerkingen, zodat de secretaris wordt bedankt voor de voortreffelijke 

manier van verslaglegging. 

De bijlage wordt per punt besproken, hierover zijn ook geen opmerkingen. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2009 

Het jaarverslag wordt per pagina door de voorzitter aan de orde gesteld.  

♦ Vraag van mevrouw Broekhuizen: Hoe gaan we verder met de ontwikkeling van de 

melkfabriek, nu er niet gesloopt wordt? 

Antwoord van de voorzitter: De datum van de sloopvergunning is reeds verstreken 

en de eigenaar heeft ervoor gekozen het pand te verhuren.  

♦ Vraag van de heer Reinds: Is er iets bekend over het algemene oordeel of het 

pand beeldbepalend is? 

Antwoord van de voorzitter: Een deel is positief over het beeldbepalende karakter en 

een deel negatief. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
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5.  Jaarverslag penningmeester 2009 

De voorzitter stelt het financiële verslag aan de orde. Het resultaat is positief. 

♦ Opmerking van mevrouw Smeman: Het lijkt dat we aan de verkeerde kant van de 

begroting zitten. 

Antwoord van de penningmeester: Soms zijn bedragen moeilijk in te schatten. 

Aanvullende opmerking van de voorzitter: Bij dit soort kosten is er vaak ook een 

begrote inkomstenkant. 

De begroting wordt behandeld, geen vragen of opmerkingen. 

De voorzitter vindt een applausje voor de penningmeester wel op zijn plaats. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Riet Broekhuizen geeft aan dat alles keurig voor elkaar was. En stelt voor  

décharge te verlenen aan de penningmeester Hans Klaassens.  

Er volgt een spontaan applaus ter goedkeuring. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt Riet Broekhuizen voor haar werkzaamheden. Bij het ontbreken 

van spontane aanmeldingen, wijst de voorzitter Theo Kruijer aan en hij gaat akkoord. 

Samen met Janny Buiter gaat hij volgend jaar de kas controleren. 

 

8.  Vaststelling contributie 2010 

Gelet op het positieve saldo, stelt het bestuur voor de contributie van € 5,= te 

handhaven. 

 

9.  Bestuursverkiezing  

Aftredend is Martijn van Middelaar, welke zich herkiesbaar stelt. Daarnaast is Geert 

Geertsema niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Reinhard Mulder voor als nieuw 

bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

De voorzitter vraagt de zaal of beide heren zitting mogen hebben in het bestuur. 

Onder spontaan applaus geven de leden hun goedkeuring. 

De voorzitter heet deze bestuursleden daarom van harte welkom. 

 

10.A Lopende activiteiten: AED hulpverlening 

Anita Talens geeft een samenvatting van de activiteiten rond het opzetten van de 

AED-hulpverlening in Hooghalen. Een groep van 20 bewoners is inzetbaar. De AED 

ligt in een kast bevestigd aan het dorpshuis. 

♦ Vraag van mevrouw Stolte: Is de 1000 meter hemelsbreed? 

Antwoord van de secretaris: Ja 

 

10.B Lopende activiteiten: Oranjekanaal-West 

Martijn van Middelaar licht het project toe. Het betreft een project ter verbetering van 

het openbare groen en de erven in het buitengebied voor Hijken, Oranje en 

Hooghalen. Het projectgebied is begrenst. Het project is gestart met het onthullen 

van een Drentse kei op de Boermarke grens van Hijken en Hooghalen. 

Er hebben na de voorlichtingsbijeenkomst 20 particulieren gemeld die in de loop van 

2010 worden bezocht. In 2011 is een nieuwe groep deelnemers mogelijk. Tevens zal 

er een dorpsommetje worden gerealiseerd. 
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10.C Lopende activiteiten: Ontwikkelingstraject TT-circuit 

Geert Tijms geeft uitleg over dit project. De provincie Drenthe en de gemeente Assen 

hebben het initiatief genomen om tot een plan van aanpak te komen voor het TT-

circuit en de omgeving. Het vergunningstraject verloopt nu vooral via de Raad van 

State en dit zijn tijdrovende kwesties. Er is een voorstel gemaakt om een meer 

jarenplan te maken met een uitgesproken visie. Daarbij wenst men de betrokkenheid 

van diverse partners, waaronder Dorpsbelangen. Het buro BMC gaat dit project 

leiden. Doel is om eind van dit jaar een conceptvisie op tafel te hebben. 

Ter voorbereiding heeft Dorpsbelangen een informatiebijeenkomst georganiseerd 

waar onze uitgangspunten zijn bepaald en vastgelegd. De grote evenementen 

worden over het algemeen positief beoordeeld. De randverschijnselen zijn met name 

voor Laaghalerveen een probleem.  

Via de Boerhoorn worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

10.D Lopende activiteiten: Brootacker II 

Geert Tijms informeert dat dit bestemmingsplan als eerste wordt opgepakt omdat dit 

sneller gerealiseerd kan worden dan het voormalig AZC-terrein. 

De globale planning is als volgt: 

Concept voorontwerp  1e kwartaal 2010 

Voorontwerp   2e kwartaal 2010 

Bestemmingsplan  4e kwartaal 2010 

Start inschrijving  1e kwartaal 2011 

♦ Vraag van mevrouw Kinds: Worden dit huizen voor Haolers? 

Antwoord van mevrouw Broekhuizen: Dit voorkeursrecht wordt niet meer gebruikt 

binnen ruimtelijke ordening. 

Aanvullende opmerking van de voorzitter: Er wordt een inspraakavond 

georganiseerd samen met Dorpsbelangen, dus de Haoler bevolking wordt het eerst 

geïnformeerd. 

 

11.  Rondvraag  

♦ Vraag van de heer Buiter: De hekken van het voormalig AZC-terrein staan op het 

internet en er zouden bomen worden gepland. 

Antwoord van de voorzitter: Hierover is ons niets bekend. 

 

♦ Vraag van de heer Alkema: Waarom zijn er bij Frans-zien-bossie op Laaghalen er 

aan de rechterzijde een tweetal bomen gepland? 

Antwoord van de voorzitter: Ter herinnering aan Klaas en Leon Klaassens. 

 

♦ Vraag van de heer Pat: Er zijn veel jonge kinderen in het Veentje en de 

Brootacker, kan de Smilderweg en de Hoofdstraat een 30 km zone worden? 

Antwoord van de voorzitter: De gemeente is terughoudend in het realiseren van 30 

km zones op doorgaande routes. Voor de Hoofdstraat komt de busroute in gevaar bij 

een 30 km zone. 

♦ Vraag van de heer Zwaneveld: Kunnen we niet met een lasergun controles laten 

uitvoeren? 

Antwoord van de voorzitter: We zullen doorgeven aan de gemeente dat er te hard 

wordt gereden en vragen naar een oplossing. 
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♦ Vraag van de heer Talens: Wat is de huidige status van het voormalige AZC-

terrein?  

Antwoord van de voorzitter: Er wordt momenteel op dit terrein geoefend door de 

brandweer. 

 

♦ Verzoek van mevrouw Verdijk (Welzijn Midden-Drenthe) om uitleg te geven aan de 

Cultuurwijzer. Een project van Dorpenoverleg waarbij het doel is de dorpscultuur te 

bewaren voor de toekomst. Iedereen is uitgenodigd voor een bijeenkomst hierover 

op 28 april as.   

 

12.  Sluiting  

Na de pauze wordt aandacht gevraagd voor het Vijf Sterren Project. Waarbij Luit 

Hummel namens de BOKD uitleg geeft aan het ontstaan en de opzet. Daarna zet 

Anita Talens namens het bestuur de aanpak voor Hooghalen uiteen. 

In de Boerhoorn wordt het dorp geïnformeerd over de voortgang van dit project. 

De voorzitter bedankt beide sprekers voor hun toelichting. 

 

Vervolgens haalt de voorzitter Geert Geertsema naar voren. Hij wordt bedankt als 

bestuurslid en staat te boek als een betrokken bestuurder. Beleidsmatig kundig en 

ook handen uit de mouwen als dit nodig is. 

Geert, op zijn beurt, wenst Reinhard veel succes in het bestuur. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

Hooghalen, 18 april 2011 

 

 

 

G. Tijms      A. Talens 

Voorzitter      Secretaris 


