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Jaarverslag secretaris 2016 

 
1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2016 aan. 
 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2015: (355). Dit betekent een toename 
van 14 leden.  
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

M. van 
Middelaar 

Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Paasvuur, Dorpsvisie 

W. Wiekema Vice-voorzitter BOKD, Paasvuur, Dorpsvisie, 
Glasvezel, Dorpsvisie 

R. Timmer 
(Lageman) 

Penningmeester  

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg 
Midden Drenthe, Dorpsvisie 

H. Oldenkamp Lid BOKD, Landschapsbeheer, Dorpsvisie 
R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

dorpscontactpersoon, Dorpsvisie,  
A. Elslo Lid Dorpskracht, Dorpsvisie 
 
Tijdens de jaarvergadering van 11 april is Reinate Timmer (Lageman) afgetreden. Zij 
wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen 4 jaar. Het bestuur heeft voor de 
start van de jaarvergadering niemand bereid gevonden om de penningmeester 
functie te vervullen.  
Wybe Wiekema is opnieuw gekozen voor een bestuursperiode van 4 jaar tevens is 
akkoord bevonden om de penningmeester functie over te nemen. 
 
Het bestuur is 8 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 H. Oldenkamp van ons bestuur nemen 
deel aan vergaderingen.  
Dit jaar is voor het eerst een Drenthebrede Dorpendag georganiseerd. Het bestuur 
heeft dit mede georganiseerd in het Dorpshuis ’t Haolerhoes. 
 

• Dorpenoverleg Midden-Drenthe 
Dorpenoverleg behartigt de collectieve belangen en de leefbaarheid van alle kleine 
dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe. Zij 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. Sinds 2016 worden de 
halfjaarlijkse ledenvergaderingen gecombineerd met het contactambtenaren overleg 
in verband met de vele gezamenlijke onderwerpen. 
 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

• Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de Gemeente over diverse zaken. 
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.  
 

• Welzijnwerk Midden-Drenthe 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe. Op dit moment vindt 
overleg plaats met dhr. H Kamps, opbouwmedewerker. Om constructiever overleg te 
kunnen hebben over Welzijn en zorg in het dorp zijn wij van voornemen om deze 
contacten in 2017 onder te brengen bij de Stichting Welzijn Hooghalen. 
 

• Dorpshuis 
In oktober is het jaarlijkse overleg geweest tussen de besturen. Op de agenda stond 
onder andere de invulling van de ruimte van het renovatieplan van kleedkamers en 
keuken, het energiebesparingsproject en de gebruiksfunctie van het dorpshuis. 
 

• Ondernemingsvereniging 
Het bestuurlijke overleg was in februari. In dit overleg is onder andere de 
dorpsontwikkelingen aan de orde. 
 

 
7.  ACTIVITEITEN  
 

• Paasvuur 2016 
Het paasvuur werd om half 8 aangestoken. Vorig jaar is gestart met een vrijwillige 
bijdrage voor de stort van snoeihout. Dit heeft goed uitgepakt en hiermee is het 
paasvuur kostendekkend. 
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• Buurtacademie 
Ook in 2016 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners. Het concept blijft succesvol. Speciale vermelding is ‘de Rijdende 
Popschool’. Als eerste Drents dorp heeft dit in Hooghalen plaatsgevonden. 
 

• AED-klapkassie 
Er zijn 40 vrijwillige hulpverleners actief en 4 AED’s beschikbaar verspreid over ons 
werkgebied. In het eerste kwartaal van 2016 zijn herhalingslessen verzorgd door de 
EHBO-vereniging Hooghalen. Dit jaar zijn er 2 oproepen geweest waar de 
hulpverlening bij was betrokken. Sinds 2016 wordt door het Dorpenoverleg een 
bijdrage gegeven voor de kosten in onderhoud en training. 
 

8.  LEEFBAARHEIDSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN  
 

• Glasvezel 
Het glasvezelproject, opgestart in 2014, heeft in 2016 mede door de inzet van vele 
vrijwilligers en bestuursleden van DB Hooghalen een flinke stap voorwaarts kunnen 
zetten. Belangrijkste mijlpaal hierbij waren wel ten eerste het bereiken van 65% 
deelname van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Hierdoor was de 
eerste vereiste voor een verdere uitwerking van het project behaald. Dus kon de 
stichting Sterk Midden Drenthe voor de vraagbundeling worden opgeheven en de 
coöperatie Sterk Midden Drenthe UA op 31 maart 2016 worden opgericht. Deze 
coöperatie gaat de aanleg van het netwerk uitvoeren en het glasvezelnetwerk ook 
beheren. In de 2e helft van het jaar is ook de financiering door de provincie Drenthe 
en de gemeente Midden-Drenthe toegezegd en daarmee was de 2e vereiste bereikt. 
Als laatste 3e mijlpaal werd op 21 december de overeenkomst met de BAM voor de 
aanleg van het Netwerk getekend. Het betreft in totaal een projectinvestering van ca 
13 miljoen Euro.  

 
De eerste graafwerkzaamheden staan gepland om in maart 2017 te beginnen en 
Sterk Midden Drenthe verwacht voor eind 2017 iedere woning in de gemeente te 
hebben voorzien van een glasvezel aansluiting. Een enorme mijlpaal waarmee we de 
eerste gemeente zijn in geheel Nederland waar alle inwoners op het snelle 
glasvezelnetwerk zijn aangesloten. 
 

• Ouderenwelzijn 
In 2016 is gestart met het Dorpskrachtcafé. Elke dinsdagmorgen kan er koffie/thee 
worden gedronken in het Dorpshuis, één keer in de 2 weken wordt er een bepaald 
thema behandeld. Het Dorpskrachtcafé wordt goed bezocht en is een succes. 
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• Landschapsbeheer 
In samenwerking met landschapsbeheer Drenthe geeft Dorpsbelangen sturing aan 
een aantal projecten. We zijn actief bij de inrichting van plan Brootacker, waar een 
mooi speelveld en waterelementen zijn ontwikkeld. Het dorpsommetje is uitgezet en 
is afgelopen jaar met vereende krachten nagelopen en opgeschoond. De 
samenwerking met Duurzaam Hooghalen en de jongeren van jeugdsoos All-Skin is 
zeker geslaagd. 
In het kader van het project Landschap Onderhouden Wij Samen zetten 
dorpsbewoners en Landschapsbeheer Drenthe zich in voor het verbeteren en 
onderhouden van het landschap rondom het Witte Zand. In het midden van dit 
bosgebied bevindt zich een zandverstuiving. Het oprukkende bos heeft een deel van 
het oppervlak van de zandverstuiving opgeslokt. Aan de noordzijde van het gebied 
zijn restanten van kleine heideterreinen en jeneverbessen te vinden. Door meerdere 
groepen is hier gewerkt om de zandverstuiving weer open te maken en de 
jeneverbes struwelen weer volop in het licht te zetten. Ook in 2017 zal hier een 

vervolg aan worden gegeven.  
 

• Dorpsvisie 
Na de zomervakantie is gestart, in samenwerking met het BOKD (Brede 
Overleggroep Kleine dorpen Drenthe), met de evaluatie van de Dorpsvisie. In 
oktober en november zijn een tweetal bijeenkomsten gehouden voor en met 
dorpsbewoners om de toekomstplannen te benoemen. Dit zal vervolg krijgen in 
2017. 
 

• Fietspad Hooghalen-Hijken 
Na de jaarvergadering in april is contact gelegd met de sportvereniging HHCombi en 
de belangenvereniging Heibel uit Hijken. In overleg hebben wij in gezamenlijkheid 
een brief naar het College van B&W en de gemeenteraad gestuurd. Tevens heeft de 
voorzitter van Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen gesproken in 
de Commissie Ruimte en Groen van juni 2016.  

 
Hooghalen, 10 april 2016 
 
 
M. van Middelaar     M. Braam 
Voorzitter      Secretaris 


