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Jaarverslag 2013 

 

1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2013 aan. 
 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2013: (351). Dit betekent een toenam van 
12 leden. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

M. van Middelaar Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Dorpsvisie 

W. Wiekema Vice-voorzitter BOKD, Paasvuur, Dorpsvisie, 
Oranjekanaal-West, 5 Sterren Project 

H. Klaassens Penningmeester BOKD 

A. Talens Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpsvisie, 5 Sterren 
Project, AED coördinatie 

J. Dubbelhuis Lid Buurtacademie 

R. Lageman Lid 5 Sterren Project 

R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 
Oranjekanaal-West, 5 Sterren Project, 

dorpscontactpersoon 

 
Tijdens de jaarvergadering van 24 april 2013 hebben Hans Klaassens en Jos 
Dubbelhuis het bestuur verlaten en zijn opgevolgd door Henk Oldenkamp en Marjan 
Braam. Reinate Lageman heeft de functie van penningmeester overgenomen van 
Hans Klaassens. 
Gedurende 2013 heeft Marjan Braam het secretariaat overgenomen van Anita 
Talens. 
Het bestuur is 6 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 M. van Middelaar 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. Ze 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. 
 
 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

 Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken. 
Er was aandacht voor de uitvoering van twee projecten, de herinrichting van de 
Hoofdstraat en de ontwikkeling van Brootacker II. 
Onderwerpen met betrekking tot onderhoud van wegen en groen worden besproken 
met de contactambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe. De contacten met de 
gemeente Midden-Drenthe lopen via R. Mulder, dit is onze dorpscontactpersoon.  
 

 Stichting Welzijn 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe.  
J. Dubbelhuis was tot de jaarvergadering 2013 ons contactpersoon, na de 
jaarvergadering is R. Lageman, namens onze vereniging contactpersoon voor de 
werkgroep van Hooghalen. 
 

 Dorpshuis 
In november is het jaarlijkse overleg geweest tussen de besturen. Op de agenda 
stond onder andere de afhandeling geldautomaat Rabobank, het renovatieplan 
kleedkamers en keuken, energiebesparingsproject en het kinderdagverblijf. 
 

 Promotiegroep 
Dit jaar is er geen bestuurlijk overleg geweest. 
 

 Ondernemingsvereniging 
Het bestuurlijke overleg was in februari. Onder andere aan de orde de 
dorpsontwikkelingen, het 5 Sterren project, glasvezel, informatiezuilen, duurzaam 
Hooghalen en de Haler Midwinterdag. 
 

 
7.  ACTIVITEITEN  
 

 Paasvuur 2013 
Het paasvuur werd om stipt 20.00 uur aangestoken. Het was stormachtig weer, maar 
de bult brandde goed.  
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 Buurtacademie 
Ook in 2013 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners. Het concept blijft succesvol. Na overleg tussen beide werkgroepen 
is besloten om door te gaan met 1 werkgroep.  
 

 AED-klapkassie 
In 2013 is de laatste van de 4 AED’s ingebruik genomen. Ook de AED in Oosthalen 
is nu operationeel. De onderhoudskosten worden door Dorpsbelangen gedragen.  
 
 

8.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  
 

 Herinrichting Hoofdstraat 
In maart zijn de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de Hoofdstraat, 
inclusief bushalte. De planning om de Hoofdstraat voor de bouwvak op te leveren is 
helaas niet gehaald door onder andere het koude weer in het voorjaar. 
De laatste werkzaamheden vinden in 2014 plaats het betreft hierbij de verplaatsing 
van het 4 mei monument en de verdere inrichting van het plein bij de winkels.  
 

 Woningbouw Brootacker II 
In 2013 zijn de eerste kavels vrijgegeven en verkocht door de gemeente.  
Er is overleg geweest tussen het bestuur Dorpsbelangen, Woonservice en de 
gemeente Midden-Drenthe over sociale woningbouw. Dit overleg vond plaats naar 
aanleiding van de gehouden enquête in 2012. Hieruit heeft Woonservice de 
conclusie getrokken en dat er op dit moment onvoldoende belangstelling is voor 
huurwoningen.  
Het bestuur gaat in 2014 bekijken wat de mogelijkheden zijn voor 
doelgroepwoningen (koop).  
De gemeente heeft het bestuur advies gevraagd om de bindingseisen vrij te geven 
bij kaveluitgifte. Hiermee heeft het bestuur van Dorpsbelangen ingestemd en zijn de 
bindingseisen per 2014 vervallen. 

 

 Geldautomaat 
In maart is vanuit Rabobank een brief gestuurd met de mededeling dat het 
geldautomaat in Hooghalen niet meer rendabel is en daardoor wordt opgeheven. De 
protestactie vanuit het dorp heeft helaas geen invloed gehad. De geldautomaat is 
uiteindelijk in september gesloten. De supermarkt heeft nu een geldautomaat in de 
winkel. 

 

 Glasvezel 
Naar aanleiding van de gehouden presentatie door Peter de Vries op de 
jaarvergadering zijn de leden geïnformeerd over de mogelijkheden van glasvezel. 
Uitvoering van glasvezel in de kleine kernen is lastig in verband met de hoge 
aanlegkosten. Provinciaal en gemeentelijk wordt geprobeerd om hiervoor een 
oplossing te vinden. 
 

 Oranjekanaal-West 
De afsluiting van dit project heeft plaats gevonden in mei door middel van het lopen 
van het dorpsommetje en de picknick op het Witte Zand. Alle leden hebben de 
routebeschrijving met historische informatie naderhand ontvangen. 
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 Vijf Sterren project 
De dorpssite wordt goed bijgehouden met actuele informatie over het dorp. De 
informatiebron wordt goed gelezen door zowel de dorpsbewoners als recreanten. De 
continuïteit van de dorpskrant is dit jaar wederom geborgd met inzet van nieuwe 
vrijwilligers. De dorpsagenda wordt steeds beter benut.  
 

 Belevingsplan Brootacker  
In het najaar van 2013 is er een bewonersbijeenkomst geweest voor de buurt om de 
mogelijkheden voor een verbeteringsplan te bespreken. Aanleiding was een 
speelvoorziening voor de oudere kinderen en het behoud van het ven. Tijdens de 
avond zijn er verschillende aanvullende ideeën aan de orde gesteld. Dit plan is later 
door een projectgroep uitgewerkt en gepresenteerd voor het project MOEK van de 
gemeente. De gemeente heeft het project € 1000,- toegekend. De projectgroep 
schrijft meerdere fondsen aan om de begroting rond te krijgen. In de loop van 2014 
wordt het project uitgevoerd.  
 

 Kinderopvang 
Door afname van kinderen van de leeftijd 0-4 jaar heeft Stichting Kinderopvang 
Hooghalen (SKH) besloten om de kinderopvang per januari 2014 in Hooghalen te 
sluiten. De buitenschoolse opvang (leeftijd 5 –12 jaar) blijft op dit moment open. Het 
bestuur van Dorpsbelangen heeft in het najaar een enquête gehouden onder de 
dorpsbewoners, helaas was er weinig respons op de enquête. Hierdoor kan worden 
geconcludeerd dat er geen draagvlak is om te zoeken naar alternatieven. 
 

 Groenplan Hooghalen 
Er is een informatiebijeenkomst geweest met betrekking tot de verbetering van het 
groen in het dorp. De gemeente heeft in het loop van het jaar dit groenplan 
uitgevoerd in het dorp. 
 
 
 

 
Hooghalen, 14 april 2014 
 
 
M van Middelaar     M.Braam 
Voorzitter      Secretaris 


