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Notulen Jaarvergadering 2013 

 

Datum    24 april 2013  

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  45 leden  

Notulist    Anita Talens  

 

1.  Opening  

De voorzitter Martijn van Middelaar heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering in 

deze mooie en ruime zaal. Bij wijze van uitzondering is de jaarvergadering verplaatst van de 

maandag- naar de woensdagavond. Gezien de opkomst is dit geen probleem.  

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: B v.d. Weide, S. Smeman, E. Smeman, R. 

Borneman, R. Broekhuizen, A. Kinds en W. Wiekema van het bestuur. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 23 april 2012  

De voorzitter behandelt de notulen per pagina.  

Op Laaghalerveen zijn de wegaanpassingen inmiddels uitgevoerd, dit naar volle tevredenheid 

van de bewoners. 

Met betrekking tot de vraag over het zandpad tussen Het Grote Zand en Kamp Westerbork is 

er overleg geweest met zowel Staatsbosbeheer als het Herinneringscentrum. Het pad betreft 

een eigen weg van Staatsbosbeheer, met name bij werkzaamheden in het bos kan het pad 

een slechtere staat hebben. Het Herinneringscentrum heeft plannen om dit weggedeelte te 

markeren als voormalige tracé van de trein.  

 Vraag van de heer Talens: De wandelroute van Amsterdam tot Kamp Westerbork loopt ook 

over het Middendorp, kunnen we hier iets doen aan herkenning in Hooghalen? 

De voorzitter geeft aan dat dit een goede suggestie is en zal worden overlegd met het 

Herinneringscentrum. 

De oude melkfabriek heeft inmiddels een functie van kleinschalige bedrijvigheid gekregen. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2012 

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

Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2012 

De penningmeester geeft aan dat er financieel een klein negatief resultaat hebben behaald. 

 Vraag van mevrouw Buiter: Waarom zijn de inkomsten en uitgaven van de AED voor 

Laaghalerveen niet gelijk? 

De bijdrage vanuit het voormalige Groene Kruis betrof naast de aanschaf ook nog een 

vergoeding voor opleidingskosten. Deze kosten zijn gesplitst aan de uitgavenzijde. 

 Vraag van mevrouw Buiter: De groep Duurzaam is toch een zelfstandige stichting, waarom 

worden hier nog wel kosten door Dorpsbelangen voor gemaakt? 

Deze kosten worden in 2013 teruggevorderd van de stichting. 

 Vraag van de heer Tigelaar: Waar heeft Dorpsbelangen een verzekering voor? 

Dit is een algemene bestuursaansprakelijkheid, inclusief de organisatie van activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld het Paasvuur. De AED’s vallen buiten deze verzekering en worden verzekerd 

door de bedrijven / bewoners waar de betreffende AED hangt. 
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6.  Verslag kascommissie  

Koos Wichers geeft namens de kascommissie aan dat alles akkoord is gevonden. Hij stelt 

voor de penningmeester décharge te verlenen. De leden bevestigen dit met een applaus. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt Jan Brouwer voor de 2 controles. Koos Wichers was reserve voor 

Kirsten Broekhuizen, die inmiddels is verhuist naar Hilversum. Er bieden zich 2 leden 

spontaan die volgend jaar de controle gaan doen: Henk Horlings en Job Dubbelhuis. 

 

8.  Vaststelling contributie 2013 

Er is geen aanleiding de contributie te verhogen, dus dit wordt gehandhaafd op € 5,00. 

 

9.  Bestuursverkiezing  

Er zijn 2 personen niet herkiesbaar, de voorzitter bedankt hen persoonlijk voor de inzet. 

Hans Klaassens, de man van de financiën heeft ruim 12 jaar zitting gehad in het bestuur. Ook 

in de functie van contactpersoon is hij altijd alert geweest op de ontwikkelingen bij de 

gemeente.  

Jos Dubbelhuis, heeft zich onder andere ingezet voor de Buurtacademie. Ondanks dat ze in 

Laaghalerveen woont is ze erg betrokken met het dorp. 

Hans bedankt de leden, mede namens Jos, voor het vertrouwen. 

Er zijn 2 nieuwe kandidaten bereid gevonden om de ontstane vacatures in te vullen, zij stellen 

zich aan de leden voor. 

Marjan Braam, geboren en getogen in Hooghalen/Laaghalen, woont nu in De Drift. 

Henk Oldenkamp, geboren en getogen in Laaghalen en woonachtig aan de Boermarkeweg. 

Er volgt spontaan applaus, de voorzitter neemt aan dat de leden akkoord gaan. 

 

10.A Lopende activiteiten: Voortgang geldautomaat 

Martijn van Middelaar maakt de stand van zaken bekend. De Rabobank heeft een duidelijke 

keuze gemaakt om de geldautomaat in Hooghalen te sluiten. Ondanks de vele 

handtekeningen en de argumenten tijdens het gesprek, konden ze niet op een ander 

standpunt worden gebracht. Er wordt een werkgroep gevormd, welke de alternatieven in kaart 

zal brengen. 

 Vraag van mevrouw Braam: Is er door de bank wel naar alternatieven gekeken? 

Ja, de bank heeft een aantal opties aangedragen, deze gaan we in de werkgroep evalueren 

op haalbaarheid. 

 Vraag van de heer Tigelaar: Waarom is er niet eerder door het bestuur gecommuniceerd 

over deze ontwikkeling? 

De voorzitter geeft aan dat er in november een gerucht kwam van een ledenraadslid. Daarna 

is er ook contact gezocht met de Rabobank. Zij waren niet duidelijk in hun standpunt, in maart 

2013 is hun standpunt naar buiten gebracht. Snel daarna is de handtekeningenactie gestart. 

 Vraag van de heer Timmer: Is er overleg met andere organisaties geweest? 

Ja, met de gemeente, welke geen standpunt wil innemen; met Dorpenoverleg, zij sturen een 

brief aan de Rabobank; met de belangenvereniging van Hijken, zij waren aanwezig tijdens het 

gesprek en met de belangenvereniging van Wijster, waar een gelijke situatie is. 

 Opmerking van de heer Buiter: Er stond iets in de krant over behoud van de geldautomaat 

in Gasselternijeveen. 

De voorzitter geeft aan dit gezien te hebben en ook dit zal verder worden behandeld binnen 

de werkgroep. 

 Vraag van mevrouw Martens: Heeft lid worden van de Rabobank zin? 
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Leden hebben een adviserende rol, ze kunnen geen besluiten nemen. 

 Vraag van de heer Pat: Zijn er ook andere banken benaderd? 

De Rabobank Assen-Beilen heeft geen overleg gehad met andere banken. We vinden het 

zeer gewenst dat banken onderling overleg hebben, maar dan in landelijk verband.  

 

10.B Lopende activiteiten: Voortgang AED-hulpverlening 

Anita Talens informeert dat er nu 4 AED’s operationeel zijn in ons werkgebied. Daarbij zijn 58 

vrijwilligers aangesloten uit het dorp, zij worden automatische gealarmeerd door de 

meldkamer. Hiermee hebben we nu een zo volledig mogelijk dekkend netwerk.  

 Vraag van de heer Hoekstra: Hoe vaak is de AED gebruikt? 

De AED van Hooghalen is afgelopen jaar ingezet bij een alarmering. De man op leeftijd is wel 

overleden, maar de hulpverlening heeft er wel voor gezorgd dat de familie nog afscheid heeft 

kunnen nemen. De AED-hulpverlening in het dorp heeft goed gewerkt. 

 Vraag van de heer Meijering: Wordt de AED-hulpverlening altijd ingeschakeld bij een 112-

melding? 

Nee, alleen wanneer de indruk bestaat dat dit hartfalen betreft. 

 Aanvulling van mevrouw Martens: Ook moet de persoon buiten bewustzijn zijn. 

 Vraag van de heer Wijermars: Hoe is het onderhoud financieel gedekt? 

Voor de periodieke vervanging van de accu en elektrodes worden middelen vanuit 

Dorpsbelangen gereserveerd. Dit geldt alleen niet voor de AED bij het dorpshuis, dit wordt 

door de EHBO Hooghalen verzorgd. 

  

10.C Lopende activiteiten: Voortgang Brootacker II 

Anita Talens geeft aan dat het bestemmingsplan vorig jaar is goedgekeurd. In de winter is het 

terrein bouwrijp gemaakt. Inmiddels zijn er in de eerste uitgifteperiode een 8-tal kavels 

verkocht. Inmiddels is er voor 4 kavels een omgevingsvergunning aangevraagd. De tweede 

uitgifteperiode heeft niet geresulteerd in de verkoop van extra kavels. 

Voor de sociale woonhuisvesting heeft Woonservice een enquête onder haar huurders en 

andere belangstellenden verspreid. Binnenkort zal het bestuur op de hoogte worden gesteld 

van de resultaten. 

 Vraag van de heer Buiter: Ik heb gelezen dat de kavelprijs naar beneden gaat, geldt dit ook 

voor Hooghalen? Zo ja, kan dit met terugwerkende kracht worden uitgevoerd? 

Dat is bij het bestuur niet bekend, hier zal navraag naar worden gedaan. 

 Vraag van mevrouw Martens: Op de begroting staat een bedrag genoemd van € 1000 voor 

Brootacker, waar is dit voor bedoeld? 

Dat is een gereserveerd bedrag dat aan een project voor en vanuit de buurt zou kunnen 

worden besteed. Dit gaat dan om organisatiekosten. Op het moment zijn er nog geen 

concrete plannen. 

 

10.D Lopende activiteiten: Herinrichting Hoofdstraat 

Anita Talens licht de stand van zaken toe. In maart is gestart met het werk van de 

herinrichting door de uitvoerder Heijmans. Al eerder waren de nutsbedrijven gestart met hun 

voorbereidingen. Het werk is opgedeeld in een 6-tal fasen. De eerste fase betreft de bushalte, 

deze heeft oponthoud gehad door de aandurende vorstperiode en schade aan het ijzerwerk. 

Binnenkort wordt het beton gestort. Fase 2 met betrekking tot de kruising Smilderweg is 

afgerond. Fase 3 het zuidelijke deel van de Hoofdstraat is in uitvoering. 

 Opmerking van de heer Boer: De oprit bij Wapen van Schotland zal in de winter gevoelig 

zijn voor gladheid. 
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 Vraag van de heer Boer: Het herdenkingsmonument aan het Middendorp staat nu wel erg 

dicht op de bushalte, kan dit anders worden ingericht? 

Er is overleg met de 4 mei commissie en de gemeente over deze situatie. 

 

10.E Lopende activiteiten: Voortgang dorpssite 

Anita Talens informeert over de vordering na het lanceren van de dorpssite op de voorgaande 

jaarvergadering. Sindsdien zijn er 7600 bezoekers geweest, de site wordt nu door ongeveer 

25 bezoekers per dag bezocht. 

 Opmerking van mevrouw Mulder: De dorpsagenda is niet compleet, de ouderavond van de 

school stond er bijvoorbeeld niet op. 

De informatie wordt zo actueel mogelijk gehouden, maar dit is afhankelijk van de 

aangeleverde gegevens van degenen die iets organiseren. 

 Vraag van de heer Broekhuizen: Is de overige informatie actueel? 

Wanneer er bestuursmutaties zijn geef dit dan door aan de redactie.  

 Opmerking van de heer Broekhuizen namens de redactie: De functionaliteit van het 

prikbord is er momenteel af, omdat er veel ongewenste meldingen op werden ontvangen. 

Verder is Hooghalen.nu ook actief op Twitter en Facebook. 

 Opmerking van de heer Buiter: De verwijzing vanuit de gemeente gaat nog niet naar de 

nieuwe dorpssite. 

Dit zal nogmaals worden doorgegeven en worden aangepast. 

 Vraag van de heer Heerkes: Kunnen de foto’s van Haolen 800 worden geplaatst op deze 

site? 

Janny Buiter heeft nog alle foto’s, er is afgesproken dat alle materialen worden overgedragen 

aan de historische werkgroep. 

 Vraag van mevrouw Smit: Wie zitten er in de redactie? 

De vaste groep bestaat uit Yolanda Boddeveld voor de dorpsagenda, Joop Broekhuizien voor 

alle algemene informatie,  Anita Talens voor de nieuwsberichten en Geert Peperkoorn voor 

Twitter en Facebook.  

 

10.F Lopende activiteiten: Voortgang Oranjekanaal-West 

Reinhard Mulder geeft een overzicht. Het betreft een 3-jarig project over de landinrichting van 

Hijken, Oranje en Hooghalen. Een deel betreft de openbare ruimte, maar er  zijn ook 100 

erven betrokken en er zijn vele karakteristieke landhekken geplaatst. Het was een geslaagd 

project, welke in 2013 ten einde loopt. 

Op zaterdag 18 mei wordt dit project voor Hooghalen officieel afgerond. Daarbij wordt het 

dorpsommetje gelopen en wordt afgesloten met een gezamenlijke picknick. Dit ommetje 

wordt gemarkeerd en er wordt een boekje uitgegeven. Hierin staat ook historische informatie, 

met medewerking van de Historische Werkgroep. 

 Vraag van de heer Buiter: Waarom heb ik geen reactie gehad op mijn inboetvraag? 

Dit zal worden nagevraagd. 

 Vraag van mevrouw Buiter: Waar is het ommetje? 

Deze is over de es van Hooghalen, Nijlanden en door het Witte Zand. 

 Vraag van de heer Klaassens: Waarom gaat het ommetje niet over Laaghalen? 

Vanuit de Landinrichting was al een idee voor een ommetje in Laaghalen, dit is betrokken in 

het ommetje, deze gaat dus ook over Laaghalen. 

 

11.  Rondvraag 

 Vraag van de heer Timmer: Er is veel aandacht voor bewegwijzeringsborden, waarom staat 

het verwijzingsbord voor het VCJC er nog steeds? 
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De voorzitter antwoordt dat deze zal worden verwijderd. 

 Vraag van de heer Gubler: De schrikborden bij het fietsviaduct zijn niet compleet of stuk, 

kan dit worden verbeterd? 

De voorzitter antwoordt dat de borden een aantal jaren geleden zijn hersteld, maar dit is weer 

vernield. We gaan in overleg met de gemeente, mogelijk wordt overwogen ze geheel te 

verwijderen. 

 Vraag van mevrouw Elso: Blijft het zitbankje in de Hoofdstraat ter hoogte van nr. 10? 

De secretaris antwoordt dat deze zal worden verwijderd en verplaatst naar de Nijlanden. 

 Vraag van de heer Wijermars: Hoe wordt er gezorgd dat alle verkeer de snelheid aanpast, 

bij het instellen van 30 km zone in het dorp? 

De voorzitter antwoordt dat de gemeente heeft aangegeven dat er meer zal worden 

gecontroleerd. 

 Vraag van de heer Broekhuizen, namens mevrouw Broekhuizen? Is er aandacht voor 

starterswoningen in Hooghalen? 

De voorzitter antwoordt dat er in Brootacker II gekeken wordt naar de mogelijkheden. 

 Vraag van de heer Heerkes: Was het bestuur op de hoogte dat er stoplichten werden 

geplaatst op de noordelijke ingang van Hooghalen? 

De voorzitter antwoordt dat aanpassing van de kruising en inzet van stoplichten op initiatief 

van de gemeente is uitgevoerd. 

 Vraag van de heer Heerkes: Was het bestuur op de hoogte van het verwijderen van het 

voetpad aan de noordelijke zijde? 

De voorzitter antwoordt dat het verzoek voor het verwijderen van het voetpad kwam vanuit de 

gemeente wel is voorgelegd aan het bestuur. Het voetpad loopt tot de ingang van de ijsbaan. 

 Vraag van de heer Meijering: Wordt er rekening gehouden met de aanleg van de 

Hoofdstraat dat lantaarnpalen geen obstakels vormen? 

De voorzitter antwoordt dat dit niet wordt verwacht, maar dit zal worden afgestemd met de 

uitvoerder. 

 Vraag van de heer Boer: Worden de bomen aan de Smilderweg nog gesnoeid? 

Bestuurslid Mulder antwoordt dat dit eikenbomen betreft, die niet kunnen worden gesnoeid. 

 Vraag van mevrouw Martens: In het verleden was er stoepmarkering voor blinden bij het 

Wapen van Schotland. Komt dit terug? 

De voorzitter antwoordt dat dit wordt afgestemd met de betrokkenen. 

 

12.  Sluiting  

Na de uitleg van Peter de Vries over het glasvezel, bedankt de voorzitter Hans Klaassens en 

Jos Dubbelhuis met een passende attentie. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en 

bedankt ieder voor de bijdrage en de komst.  

 

Hooghalen, 14 april 2014 

 

 

M. van Middelaar     M. Braam 

Voorzitter      Secretaris 


