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

 

Dorpsvisie 
De afgelopen periode hebben wij niet stilgezeten, via digitale overleggen met 
procesbegeleider Antea, gemeente en Welzijnswerk is het proces voor de 
voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe dorpsvisie vormgegeven. 
 
Enquête 
De afgelopen periode is ook gebruikt om samen met Antea, de gemeente Midden-
Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe een enquête op te stellen. De vragenlijst 
wordt op dit moment getest en zal binnenkort online worden gezet. De resultaten 
van de enquête zullen worden verwerkt in de dorpsvisie. Heeft u problemen met het 
online invullen van de enquête, neemt u dan contact op met het bestuur van 
Dorpsbelangen en dan kunnen wij naar een oplossing zoeken. 
Wij hopen dat zoveel mogelijk dorpsbewoners de enquête invullen zodat er een 
goed beeld ontstaat waar Hooghalen en omstreken in de toekomst behoefte 
aanheeft.  
 
Klankbordgroep  
De volgende stap is het samenstellen van 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. De conclusies die de projectgroep 
groep maakt vanuit de resultaten van de enquête worden door de klankbordgroep 
beoordeeld. Daarnaast zal de klankbordgroep door de projectgroep worden 
gebruikt om de vraagstukken voor de juiste invulling van de dorpsvisie te toetsen. 
 
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. 
Wij verwachten de eerste bijeenkomst in september te kunnen organiseren als de 
omstandigheden dit toelaten.  
 
Dorpssite 
De website Hooghalen.nu krijgt een facelift, wordt technisch gemoderniseerd en 
een krijgt nieuwe host (een host is een plek op een 
server op internet waar de site staat). Het ontwerp en 
de hosting worden gedaan door WebdesignHQ uit 
Beilen. 
 
Met de ontwikkeling van de nieuwe dorpsvisie heeft zich 
ook de mogelijkheid aangediend om de site te 
vernieuwen. De redactie is samen met WebdesignHQ  
druk bezig om de nieuwe dorpssite online te krijgen.  
De streefdatum hiervoor is maandag 15 juni. 
 


