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Notulen Jaarvergadering 2012 

 

Datum    23 april 2012  

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  47 leden  

Notulist    Anita Talens  

 

1.  Opening  

De voorzitter Geert Tijms heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.  

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: G. Braam, H. Braam en R. Broekhuizen.  

Ter voorbereiding op de jaarvergadering heeft het bestuur een verzoek gehad van mevr. vd 

Plaats met betrekking tot de maatschappelijke stage, dit punt wordt bij het 5 Sterren project 

aan de orde gesteld. 

Op verzoek van dhr. Eggens vraagt de voorzitter eventuele sprekers te laten staan en hun 

naam kenbaar te maken. 

Het bestemmingsplan van Hooghalen wordt geactualiseerd, eind mei wordt hier een 

informatieavond van verwacht. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 18 april 2011  

De voorzitter behandelt de notulen per pagina.  

 Vraag van de heer Brouwer: Wanneer wordt de wegaanpassing van Laaghalerveen 

uitgevoerd? 

Antwoord van de voorzitter: We hebben de toezegging dat dit in 2012 wordt gerealiseerd. 

Aanvulling van de voorzitter, Duurzaam Hooghalen is nu zelfstandig verder gegaan als 

stichting en heeft een eigen website met veel informatie over projecten. 

Omdat er geen vragen meer zijn, concludeert de voorzitter dat de secretaris de notulen op 

goede wijze heeft vastgelegd. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2011 

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

Aanvulling van de voorzitter: Om de overlast van de disco zoveel mogelijk te beperken is er 

structureel overleg in het dorp. Binnenkort wordt er een alcoholvrije disco georganiseerd. 

Door het bestuur zijn voor het GVVP een drie-tal aandachtspunten ingebracht; verzoek om 

fietspad langs de Hijkerweg, verzoek om fietspad op Laaghalerveen en verbeteren van de 

bewustwording in snelheid. 

Volgens de voorzitter is een applausje als dankzegging voor de verslaglegging op zijn plaats. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2011 

De penningmeester geeft aan dat we financieel een positief resultaat hebben behaald. 

 Vraag van mevrouw Wichers: Waarom is de verzekering zoveel hoger dan begroot? 

Antwoord van de penningmeester: Dit jaar hebben we dit 2x voldaan omdat Univé nu eerder 

laat betalen. 

 Vraag van mevrouw vd Plaats: Waar komt het geld van het 5 Sterren project vandaan? 

Antwoord van de penningmeester: Er is projectgeld van de BOKD beschikbaar gesteld. 



VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 

 
 

   2 

 Vraag van mevrouw Smeman: Is er veel geld overgehouden van Haolen 800? 

Antwoord van de penningmeester: Het geld is overdragen vanuit de werkgroep in 2011, maar 

er zijn ook nog kosten gemaakt. Wat resteert is een klein positief saldo wat aan de rekening 

van Dorpsbelangen is toegevoegd. Dit bedrag wordt gereserveerd voor verlichting van het 

kunstwerk. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Jan Brouwer en Theo Kruijer hebben de kas gecontroleerd. Alles is in goede orde ontvangen. 

Ze stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt Theo Kruijer voor de 2 controles. Jan Brouwer zal de controle volgend 

jaar weer doen. De voorzitter vraagt een vrijwilliger, maar bij gebrek aan aanmeldingen wijst 

hij Sijtsche Smeman aan. 

 

8.  Vaststelling contributie 2012 

Gelet op het feit dat er een positief saldo was, stelt het bestuur voor de contributie op het 

huidige niveau te handhaven. De leden gaan akkoord. 

 

9.  Bestuursverkiezing  

Er zijn 2 personen niet herkiesbaar, maar het bestuur heeft 2 kandidaten gevonden om hen 

op te volgen. Zij stellen zich aan de leden voor. Wybe Wiekema van de Beilerweg en Reinate 

Lageman van de Hoofdstraat. Gezien het volgend applaus krijgen ze alle vertrouwen van de 

leden. 

Geert draagt de voorzittershamer over aan Martijn van Middelaar. 

 

10.A Lopende activiteiten: Voortgang AED hulpverlening 

Anita Talens informeert dat er 2 AED’s zijn verkregen via het Dorpenoverleg. Deze worden 

geplaatst in Laaghalen en in Oosthalen. Een vierde AED wordt geplaatst in Laaghalerveen. 

 Vraag van de heer Buiter: De sportvereniging heeft ook een AED. 

Dit is inderdaad bekend, maar deze draait niet mee in de dorpshulpverlening omdat de AED 

niet 24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar is. 

 Vraag van mevrouw Kinds: Waar hangt de AED in Laaghalen? 

Deze hangt bij de familie Melis, Boermarkeweg 15. 

 

10.B Lopende activiteiten: Voortgang Brootacker II 

Martijn van Middelaar licht de status toe. Het bestemmingsplan is vastgesteld en doorloopt nu 

de formele procedures. Dit betekent dat de plannen vanaf 5 april 6 weken ter inzage liggen. 

De gemeente heeft de procedure opgestart om te kunnen beginnen met het bouwrijp maken 

van het terrein. Over de verdere planning en uitgifte van kavels is nu nog niets bekend. 

Geïnteresseerden voor een kavel kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente. 

 

10.C Lopende activiteiten: Herinrichting Hoofdstraat 

De voorzitter geeft aan dat er in korte tijd veel werk is verzet in de plannen rond de 

herinrichting van de Hoofdstraat. De aanvraag voor een belangrijke provinciale subsidie is 

helaas afgewezen. Uitvoering in 2012 is daarom niet haalbaar. Op dit moment loopt er een 

nieuwe aanvraag. Ook gebaseerd op uitvoering van het gehele plan. Afhankelijk van dit 

succes zal er mogelijk in 2013 worden gestart. 
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10.D Lopende activiteiten: Voortgang verplaatsing bushalte 

Na de discussie rondom de verplaatsing is er een werkgroep gevormd met dorpsbewoners. 

Zij hebben overleg gehad om tot een passend ontwerp te komen waarbij de bushalte tussen 

de rotonde en het herdenkingsmonument wordt geplaatst. Het opzet die er nu is, is een prima 

oplossing voor een veilige bushalte. De halte is voor passagiers bereikbaar vanuit het 

Middendorp. De bus rijdt langs de opstapplaats vanuit beide richtingen, zodat de reizigers de 

Oude Provinciale weg niet hoeven over te steken. 

Verder is er voorzien in een rolstoelvriendelijke opstap, in fietsparkeervoorziening, een abri, 

verlichting en een groene aankleding. De uitvoering wordt in 2013 verwacht. 

 

11.  Rondvraag 

 Vraag van de heer Talens: Wekelijks kom ik over het zandpad van Oosthalen, dit is een 

historische weg, maar verkeert in slechte staat van onderhoud. Zou Dorpsbelangen overleg 

kunnen plegen om dit te verbeteren? 

De voorzitter geeft aan dat dit een waardevol aandachtspunt is voor het bestuur. 

 

 Vraag van de heer Talens: Wat is de status van de oude melkfabriek? 

De voorzitter antwoordt dat het gebouw momenteel leeg staat. De indruk bestaat dat er 

postbusbedrijven hebben gehuisvest.  

 

12.  Sluiting  

Na de uitleg van het 5 Sterren project, waaronder het lanceren van de dorpssite, vraagt de 

voorzitter de scheidende bestuurders Margriet Slotman en Geert Tijms naar voren.  

Margriet heeft zitting in het bestuur vanaf 2008. Ze is een enthousiast bestuurslid met een 

positieve blik. Ze is vooral actief geweest voor het 5 Sterren Project en de plannen rond het 

TT-circuit.  

Geert is sinds 2003 voorzitter van het bestuur. Hij is bij vele projecten betrokken geweest. De 

grootste opdracht was in het voorjaar van 2006. Het plan van Langdurig Verblijf op het 

voormalige AZC-terrein. Met als resultaat de ontwikkeling van een Dorpsvisie.  

Ze worden bedankt voor hun inzet met een passende attentie. 

 

Om 22:00 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor de bijdrage en de komst.  

 

Hooghalen, 24 april 2013 

 

 

M. van Middelaar     A. Talens 

Voorzitter      Secretaris 


