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(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com) 

 

Dorpsvisie 

Inmiddels heeft de startbijeenkomst plaats gevonden en wordt er gewerkt aan de 
startnotitie. In de startnotitie wordt onder andere het doel en het proces beschreven. Dit 
zal in onze jaarvergadering van maandag 6 april worden gepresenteerd. Omdat de 
dorpsvisie echt voor het dorp is wordt er gewerkt met een klankbordgroep. 
Het is de bedoeling dat de klankbordgroep een afspiegeling is van het dorp waarin zowel 
bewoners als verenigingen en stichtingen zitting in nemen. 
  
Wilt u graag zitting nemen in de klankbordgroep namens uzelf of vereniging dan kunt u 
zich aanmelden bij het secretariaat (dbhooghalen@gmail.com) of bij een van de andere 
bestuursleden. 

 
Hondenpoep 

Er zijn de afgelopen periode veel klachten binnengekomen over de aanwezigheid van 
hondenpoep in groenstroken in het dorp. Met name de groenstroken nabij de school 
(Hoofdstraat, Bosweg en Anne de Vriesstraat) zorgen voor overlast. 
 
Dorpsbelangen wil hondenbezitters erop attenderen dat het niet opruimen van 
hondenpoep in strijd is met artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) 
van de gemeente. 
 
Artikel 2:29 Verontreiniging door honden 

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn 
handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de door het college aangewezen plaatsen. 
 
Wij vragen om aan de buurt te denken tijdens het uitlaten van uw hond. Het wordt erg op 
prijs gesteld door mede Haolers als u de hondenpoep opruimt. 

 
Paasvuur 

Ook dit jaar organiseren wij weer het paasvuur op Tweede Paasdag, 13 april. Meer 
informatie met betrekking tot het paasvuur vindt u elders in deze Boerhoorn.  
 

AED hulpverlening 
In ons dorp en directe omgeving hangen nu 5 AED’s, die worden ingezet door plaatselijke 
hulpverleners bij hartfalen. Deze hulpverleners zijn bewoners van onze regio en hebben 
zich persoonlijk aangemeld bij HartslagNU. Bij een alarmering via 112 ontvangen deze 
bewoners een melding op hun mobiele telefoon. Ze worden gevraagd naar het betreffende 
adres te gaan, eventueel met de AED. Het is een mooi systeem dat levens kan redden. 
Voor de groep hulpverleners in Hooghalen worden jaarlijks herhalingslessen 
georganiseerd. De lessen zijn dit jaar gepland op donderdag 26 maart of maandag 30 
maart. Heeft u interesse in deze les of wilt u meer informatie over de AED-hulpverlening, 
stuur dan een mail aan: aed@hooghalen.nu.  
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Jaarvergadering 
Maandag 6 april houden wij onze jaarvergadering. Zoals u gewend bent lichten wij dan 
onze activiteiten toe en zullen er enkele formele zaken aan bod komen. Ook is er 
gelegenheid voor inbreng en vragen van uw kant, als lid van onze vereniging. Helaas is 
het niet altijd mogelijk om dit tijdens de vergadering zelf naar tevredenheid te 
beantwoorden. Het bestuur wil dit graag verbeteren.  
 
Wanneer u nu al een aandachtspunt of concrete vraag heeft, zou u deze dan al vooraf 
aan ons willen meedelen. Wanneer u dit voor 30 maart doet kunnen wij een goede reactie 
geven op de jaarvergadering zelf. Wij hopen dat we hiermee de vergadering inhoudelijk te 
verbeteren. Uw vraag kan telefonisch, per email of persoonlijk gesteld worden aan een 
van de bestuursleden. Natuurlijk blijft er op de avond zelf ook ruimte voor u inbreng en 
vragen.  
 
Tot slot nog een aanvullende opmerking: de jaarstukken worden vooraf via de 
dorpswebsite hooghalen.nu gepubliceerd. Dit jaar verspreiden wij de agenda niet aan alle 
leden in verband een duurzame en kostenbesparende maatregel. 
Hieronder kunt u de agenda vinden. 
 
 

Agenda 
 
1.  Opening 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen algemene jaarvergadering van 8 april 2019 
4.  Jaarverslag secretaris 2019 
5.  Jaarverslag penningmeester 2019 
6.  Verslag kascommissie 
7.  Benoeming leden kascommissie 
8.  Vaststelling contributie 2020 
9.  Bestuursverkiezing 

Aftredend is Piet Jansen. Piet stelt zich niet herkiesbaar. De volgende 
kandidaten hebben zich gemeld Lute van de Bult en Bert Wolbers 
Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de 
secretaris worden aangemeld. 

10. Lopende activiteiten 
- Dorpskracht 
- Project Landschapsbeheer 
- Dorpsvisie 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
De notulen alsmede het jaarverslag zijn bij de bestuursleden in te zien vanaf 30 maart. Tevens zijn 
ze vanaf deze datum gepubliceerd op de dorpssite van Hooghalen (www.hooghalen.nu). Ook zijn 
deze in te zien voor en tijdens de vergadering. 
 
Aansluitend aan het officiële gedeelte van de vergadering heeft het bestuur Antea group 
uitgenodigd om te vertellen over het proces voor het opstellen van de Dorpsvisie van Hooghalen. 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs ! 


