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Notulen Jaarvergadering 2014 

 

Datum    14 april 2014  

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  47 leden  

Notulist    Marjan Braam 

 

1.  Opening  

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

deze mooie en ruime zaal.  

De vereniging voor Dorpsbelangen is in oktober 1964 opgericht, wat betekent dat in 2014 de 

vereniging 50 jaar bestaat. Het bestuur denkt na hoe hier vorm aan zal worden gegeven.  

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: G. Braam, H. Braam, J. Ziengs, W. Bazuin en        

H. Oldenkamp van het bestuur. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 24 april 2013  

De voorzitter behandelt de notulen per pagina.  

 Vraag van mevrouw Buiter: De kosten van Duurzaam Hooghalen komen niet geheel 

terug op de begroting van 2014, hoe kan dit? De voorzitter geeft aan dat dit bij punt 5 

jaarverslag penningmeester 2013 wordt beantwoordt. 

 Vraag van mevrouw Broekhuizen: Kan er aandacht worden gegeven aan de 

historische waarde van onze oorlogsjaren? Bijvoorbeeld door aansluiting bij het 

Westerborkpad of een aanduiding bij het oorlogsmonument? De voorzitter geeft aan 

dat binnen het Westerborkpad hier niet specifieke aandacht voor is gegeven. Het 

bestuur zat dit punt in behandeling nemen. 

 Vraag van de heer Wiebing: Wat is de bestemming van de oude melkfabriek? De 

voorzitter geeft aan dat het een bedrijfsbestemming heeft. Anita Talens vult aan dat 

er in het gebouw een kunstenaar is gevestigd die daar een atelier heeft. En dat er 

een decorbouwer is gevestigd. 

 Vraag van de heer Buiter: Wat is de wens van de PvdA met de oude melkfabriek? 

Mevrouw Broekhuizen (namens PvdA en dorpsgenoot) geeft aan dat dit is 

opgenomen in het verkiezingsprogramma. Wanneer er initiatieven uit het dorp komen 

voor een andere invulling van deze locatie, dan zal de PvdA dit ondersteunen. 

 Vraag van de heer Buiter: Wanneer wordt de inboet van Oranjekanaal West 

uitgevoerd?  De voorzitter weet het antwoord niet en zal dit navragen. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2013 

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

 Mevrouw Buiter merkt op dat de jaarverslag en notulen niet goed te vinden zijn op de 

site www.hooghalen.nu. Ze stelt voor om de verslagen van de 

bestuursvergaderingen op de site te zetten, zodat inzichtelijk wordt waar 

Dorpsbelangen zich meebezig houdt. Het bestuur neemt dit in overweging. 

 De heer Broekhuizen, één van de redactieleden van de dorpssite, vraagt aandacht 

voor het actueel houden van de site. Mochten er wijzigingen plaatsvinden of dit dan 

wordt doorgegeven aan de redactie. 
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5.  Jaarverslag penningmeester 2013 

De penningmeester geeft aan dat door lager gemaakte kosten er een positief saldo is 

ontstaan aan het eind van het jaar. 

 De penningmeester beantwoordt de vraag met betrekking tot de verrekening van 

Duurzaam Hooghalen. De gegevens die vermeld staan in de begroting heeft zij 

ontvangen van de vorige penningmeester. Echter bij nadere controle bleken niet alle 

kosten Duurzaam Hooghalen te betreffen, alleen deze kosten zijn verrekend en valt 

dus lager uit. 

 Vraag van mevrouw Broekhuizen: Hoe worden de inkomsten van Ouderen onder Dak 

gebruikt? Anita Talens geeft aan dat de inkomsten de afgelopen jaren werden 

gebruikt door de Buurtacademie. Echter het bestuur zal dit jaar een project starten 

om het ouderenwerk nader te bekijken, de gelden van dit jaar zullen daarvoor worden 

gebruikt.  

 Vraag van mevrouw Buiter: Worden de kosten van het seniorenrestaurant bekostigd 

vanuit het potje Ouderen onder Dak? Anita Talens geeft aan dat dit op zichzelf staat 

en dat Dorpsbelangen hieraan niet financieel bijdraagt. 

  

6.  Verslag kascommissie  

Henk Horlings geeft namens de kascommissie aan dat alles akkoord is gevonden. Hij stelt 

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

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt Henk Horlings en Job Dubbelhuis voor de kascontrole. Aangezien deze 

leden de kascontrole voor het eerste jaar hebben gedaan wordt alleen een reserve benoemd: 

Albert Bruins. 

 

8.  Vaststelling contributie 2014 

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

 

9.  Bestuursverkiezing  

Er zijn 2 bestuursleden aftredend en herkiesbaar, Martijn van Middelaar en Reinhard Mulder. 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De voorzitter neemt aan dat de leden akkoord 

gaan met de herbenoeming van de bestuursleden en er volgt een applaus. 

 

10.A Lopende activiteiten: Herinrichting Hoofdstraat 

Anita Talens geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van vorig jaar. Er zijn nog  

twee onderdelen welke in 2014 moesten worden uitgevoerd. 

- Het verplaatsing van het oorlogsmonument. Inmiddels is in samenspraak met het 4 

mei comité de ruimte rond het monument anders ingericht. De werkzaamheden zijn 

bijna klaar. 

- Het verder inrichten van het plein met een aantal zitplaatsen. Op de hoek bij de 

supermarkt wordt een zitje gemaakt en bij de kastanjeboom aan de overkant van de 

straat. Daarbij wordt nog een lichtpunt toegevoegd, wanneer de vergunning hiervan is 

verleend wordt dit uitgevoerd. 

Er volgt nog een evaluatie van de gemeente Midden-Drenthe en Dorpsbelangen nadat alle 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
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 Opmerking van mevrouw Mulder-Bazuin: De kruising van de Hoofdstraat-Smilderweg 

is erg onoverzichtelijk.  

 De heer  Tigelaar geeft aan dat hij moeite heeft met de weg van rechts vanaf de 

parkeerplaats tussen de bakkerij en de supermarkt. De heer Broekhuizen geeft aan 

dat dit  een weg is zoals iedere weg en geen uitweg. Het wegbeeld is ook gelijk aan 

de resterende omgeving. 

 Mevrouw Broekhuizen ergert zich aan de buurtbewoners die parkeren aan de 

Hoofdstraat bij de winkel nu er genoeg parkeerplaatsen zijn achter de winkel. Zij 

oppert om er te gaan staan en de mensen aan te spreken of een briefje onder de 

ruitenwisser te doen.  

Ook geeft ze aan dat ze de herinrichting van de Hoofdstraat erg mooi vindt en ook de 

lichtpunten onder de honden. Misschien is het mogelijk om het nog mooier te maken 

door middel van de aankleding van het plein, bijvoorbeeld met bloembakken.  

 De heer Timmer geeft aan dat het parkeren aan zijn oprit verbeterd is nu er NP- 

tegels geplaatst zijn. Waar hij zich wel aan ergert is het bankje wat geplaatst is bij de 

winkel, dat ziet er niet uit.  

 De heer Meijering merkt op dat de afrit op de kruising Hoofdstraat-Smilderweg erg 

stei is voor een invalidenwagentjes. 

 Mevrouw Broekhuizen oppert om de paar parkeerplaatsen die nu langs de winkel 

liggen er dwars te leggen zodat het beter lijkt en efficiënter kan worden benut. 

 

10.B Lopende activiteiten: Voortgang belevingsplan Brootacker 

Anita Talens geeft kort de stand van zaken aan voor het belevingsplan. Aanleiding was de 

wens voor een speelvoorziening voor de oudere kinderen. Bij de ontwikkeling van het 

bestemmingsplan hebben tevens buurtbewoners aangegeven dat zij het ven wilden 

behouden. Tijdens een bewonersbijeenkomst zijn er ideeën geopperd hoe de buurt verder 

kan worden verbeterd. Het nu al aanwezige speelbos is op dit moment moeilijk de bereiken 

door de aanwezigheid van een sloot, hierover wordt een brug geplaatst. Tevens wordt het 

ven vernat en het huidige voetbalveldje wordt verbeterd en er wordt daar een tafeltennistafel  

en  volleybalveldje toegevoegd. Ook wordt aandacht geschonken aan het beter kenmerken 

van het aanwezige voetpad. Tenslotte wordt de omgeving van de waterberging verfraaid. 

Voor dit project zijn diverse fondsen aangeschreven en er zijn toezeggingen gedaan voor een 

bedrag van ca. € 17.000,-. In de begroting staat vermeld dat er circa € 25.000,- nodig is, maar 

door zelfwerkzaamheid worden de kosten gedrukt. Het is de bedoeling om eind september de 

opening te verzorgen.  

 

10.C Lopende activiteiten: Doelgroepen woningen Brootacker II 

Reinhard Mulder geeft een korte uitleg over de stand van zaken met betrekking tot 

doelgroepwoningen. In het bestemmingsplan is een deel van de kavels gereserveerd voor 

doelgroepen. In eerste instantie zouden deze woningen door Woonservice worden gebouwd. 

Uit onderzoek bleek echter dat Woonservice onvoldoende draagvlak zag voor deze woningen 

in de huursector. Dorpsbelangen neemt nu het initiatief voor ontwikkeling van koopwoningen 

voor starters en senioren. Daarvoor gaat het bestuur binnenkort in gesprek met de 

initiatiefnemers van de starterswoningen in Wijster. Zodra de plannen concreter zijn wordt er 

een algemene informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden. In de Boerhoorn wordt 

de uitnodiging dan geplaatst. 
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 De heer Buiter geeft aan dat er ook een bouwproject voor starters is uitgevoerd in 

Donderen. 

 De heer Ponne geeft aan dat de Boerhoorn veelal niet door jongeren wordt gelezen, 

misschien is het een goed idee om ook de andere communicatiekanalen te benutten, 

zoals de Dorpssite of Facebook. 

 De heer Wiltinge vraagt of er contact is met de gemeente Midden-Drenthe over deze 

plannen. Hierop wordt door Reinhard bevestigd geantwoord. 

 

10.D Lopende activiteiten: Voortgang glasvezel coöperatie 

Wybe Wiekema geeft een korte stand van zaken met betrekking tot glasvezel in het 

buitengebied. Op de site www.glasvezelmiddendrenthe.nl kun je je vrijblijvend opgeven 

voor glasvezel. Er zijn dan geen verplichting aan verbonden om daadwerkelijk glasvezel te 

moeten afnemen.  

Er is door de werkgroep “Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe” druk gewerkt aan 

het oprichten van de coöperatie: “Sterk Midden Drenthe”. 

  

De werkgroep heeft vanuit het fonds Vitaal Platteland een subsidie bedrag ter beschikking 

gekregen om de activiteiten voor de vraagbundeling naar glasvezel uit te kunnen voeren. 

Daar waar de stichting als  doel heeft om de vraagbundeling vorm te geven, zal vervolgens 

de coöperatie de uitrol van het glasvezelnetwerk in het buitengebied gaan coördineren en het 

netwerk gaan beheren.  

 

Bij voldoende animo zal de uitrol  starten in 2015.  

 Mevrouw Stolte vraagt of er ook glasvezel komt aan de Asserweg? Wybe geeft aan 

dat dat mogelijk is. 

 De heer Horlings vraagt of de uitrol sowieso start in 2015 ondanks dat er mogelijk 

niet genoeg obligaties zijn verkocht en hoeveel obligatie moeten er verkocht worden 

om doorgang te vinden? Wybe geeft aan dat hij hoopt dat er genoeg obligatie 

worden verkocht, maar meer hierover na de zomer. 

 Mevrouw Broekhuizen is nogal sceptisch of glasvezel in het buitengebied wel 

haalbaar is om de uitrol in 2015 mogelijk te maken. 

 De heer Buiter geeft aan of het mogelijk is dat degene die obligatie koopt meer te 

zeggen heeft waar de glasvezel als eerste wordt uitgerold, zodat je de service krijgt 

waarvoor je betaald hebt. Wybe geeft aan dat hij dat niet weet. Maar het zou mooi 

zijn dat eerst de gebieden waar ook geen kabel aangelegd is eerst wordt voorzien 

van glasvezel in plaats van de kernen. 

 

10.E Lopende activiteiten: Ontwikkelingen Assen-Zuid 

Martijn van Middelaar geeft aan dat het contact met de gemeente Assen omtrent de 

ontwikkelingen met Assen-Zuid nieuw leven is ingeblazen. Dit naar aanleiding van de recente 

wegafzetting in het dorp en op de Oude Provinciale weg. Martijn laat middels een plaatje zien 

waar de nieuwe op- en afrit vanaf de A28 komt, met een aansluiting via een rotonde op 

Graswijk. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden in mei 2015 klaar zijn.  

De verdere ontwikkeling van Assen-Zuid, het industrieterrein Werklandschap, wordt voorlopig 

niet verder ontwikkeld.  

 De heer Meijering vraagt: Wordt er nog wat met het spoor gedaan, nieuw perron en 

dergelijke? Martijn geeft antwoord dat dit op dit moment geen sprake van is. 
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11.  Rondvraag 

 Mevrouw Wichers geeft aan dat bij het lopen van het Halerommetje ze niet verder 

kon lopen, omdat het wandelpad was afgesloten door middel van gaas waarachter 

schapen liepen. Tevens geeft ze aan dat in dat stuk wandelpad veel gaten zitten en 

met het hoge gras dat niet zichtbaar is. Martijn geeft aan dat hij niet weet van wie de 

schapen zijn en hoe dat precies allemaal is geregeld. Hij zoekt dit uit. 

 De heer Etten geeft aan dat de prullenbak halverwege de Nijlanden niet regelmatig 

wordt geleegd. Hij geeft aan dat hij het meerdere keren heeft doorgegeven. Onlangs 

is de prullenbak door de heer Talens geleegd. Reinhard geeft aan dat de gemeente 

Midden-Drenthe een toezegging heeft gedaan om de prullenbak regelmatig te legen.  

 Mevrouw Drenthen wil nog even terugkomen op het Halerommetje, zij geeft aan dat 

er misschien extra paaltjes geplaatst kunnen worden, zodat het stuk wandelpad 

duidelijk zichtbaar is en niet bij een weiland wordt aangetrokken. Martijn geeft aan dat 

te bekijken. Dit mag het grasmaaien niet bemoeilijken. 

 

12.  Sluiting  

Na de uitleg van Marjon Mulder en Erik Doezeman over Welzijnswerk Midden-Drenthe, 

bedankt de voorzitter de sprekers met een kleine attentie. Vervolgens sluit de voorzitter de 

vergadering en bedankt ieder voor de bijdrage en de komst.  

 

Hooghalen, 13 april 2015 

 

 

M. van Middelaar     M. Braam 

Voorzitter      Secretaris 
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Actiepuntenlijst Jaarvergadering 2014 

 

 

Nr. Vraag  Antwoord  

1 Hoe wordt het jubileumjaar gevierd? Dit wordt besloten gevierd 

met oud bestuursleden. Voor 

de leden wordt er een 

infopanel bij het 4 mei 

monument geplaatst. 

2 Hoe kan er aandacht worden gegeven aan de 

oorlogswaarde/beleving van het dorp? 

Doordat de vereniging 50 jaar 

bestaat wordt een infopaneel 

geschonken. Deze is op 12 

april 2015 onthuld. 

3 Wanneer wordt de inboetvraag van het project  

Oranjekanaal West  uitgevoerd?  

Dit is al uitgevoerd. 

4 Kunnen de verslagen van de bestuursvergaderingen 

op de dorpssite worden gezet? 

De bestuursvergadering en 

agenda’s komen niet op de 

site. Wel is kritisch naar de 

opbouw van de site gekeken. 

Er is nu een actuele pagina 

met projecten waar het 

bestuur van Dorpsbelangen 

zich mee bezighouden 

5 Hoe kunnen de gelden van Ouderen onder Dak 

anders worden besteed? 

De gelden zijn gebruikt 

voor overleg en een deel 

voor de 

informatiebijeenkomst voor 

de veranderingen in de 

zorg van de 

buurtacademie. 

6 Hoe kan de begaanbaarheid van het Halerommetje 

worden verbeterd, met name het stuk vanaf de 

Eikenhorst naar de snelweg? 

In samenwerking met 

Landschapsbeheer zal een 

vrijwilligersgroep worden 

gevormd die zorgt voor het 

onderhoud. 

 

 


