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Notulen Jaarvergadering 2019 
 

Datum    8 april 2019 

Plaats    ’t Haoler Hoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  52 leden  

Notulist    M. Braam 

 

1.  Opening  

De voorzitter de heer R. Mulder (hierna RM) heet iedereen van harte welkom op de 

jaarvergadering in een ruime zaal van het dorpshuis.  

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: de heer J. Broekhuizen, mevrouw R. Broekhuizen, 

mevrouw A. Bolthuis, de heer G. Braam en mevrouw H. Braam. 

 

Er wordt een extra agenda punt toegevoegd bij agendapunt 10 lopende activiteiten, dit is 

ontwikkeling op het vm. AZC-terrein. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 16 april 2018  

De voorzitter behandeld de notulen per pagina. Zonder opmerkingen worden de notulen 

vastgesteld. 

RM geeft naar aanleiding van de notulen aan dat een verkeerskundige van de gemeente 

Midden-Drenthe naar de kruising Smilderweg, Hoofdstraat, Stationsstraat (nabij Wapen van 

Schotland) gaat kijken naar de verkeersveiligheid. 

  

4.  Jaarverslag secretaris 2018 

Het jaarverslag wordt per pagina door de secretaris aan de orde gesteld en wordt zonder 

opmerkingen vastgesteld. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2018 

De eenmalige bijdrage aan Dorpskracht geeft een scheef beeld. De heer Mollema geeft aan 

dat goed in de gaten te houden. 

Wybe Wiekema geeft aan dat elk jaar elkaar opheft in een ander overzicht is het duidelijk 

welke gelden een reservering zijn. 

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt vastgesteld. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Dit jaar hebben de heer J. Janssen en mevrouw J. Buiter de kascontrole uitgevoerd. 

Het systeem is in goede orde ontvangen. Het is een overzichtelijk financieel overzicht. Er is 

tevens een goed overzicht van de reserveringen. 

De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. 
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7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt de heer J. Janssen en mevrouw J. Buiter voor de kascontrole. 

Er wordt 1 nieuw lid benoemd om de kascontrole volgend jaar uit te voeren. Volgend jaar zal 

de kascontrole door de mevrouw J. Buiter en de heer R. Borneman worden uitgevoerd 

 

8.  Vaststelling contributie 2019 

Er is geen aanleiding de contributie te verhogen, deze blijft staan op € 5,00 per 

huishouden/gezin. 

 

9.  Bestuursverkiezing  

Henk Oldenkamp neemt afscheid van het bestuur. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe 

bestuursleden te presenteren.  

De heer RM bedankt Henk voor zijn tijd als bestuurslid. Henk bedankt de aanwezigen voor 

het vertrouwen in hem en hij blijft betrokken bij het dorp. 

 

10. lopende activiteiten 

 

10. A Lopende activiteiten: Dorpskracht 

Piet Jansen geeft aan dat de koffieochtenden goed lopen. Het zijn vaak dezelfde mensen die 

komen. Als er een themabijeenkomst wordt georganiseerd komen er meer mensen. Voor de 

theemiddagen waar onder meer spelletjes gespeeld kunnen worden is niet veel 

belangstelling. Het klus-, digitaal- en het handwerkcafé loopt redelijk. 

Voor de zomer hopen we op groen licht voor de ontwikkeling van de sociale huiskamer.  

Samen aan tafel, wat de eerste dinsdag van de maand wordt georganiseerd, is goed bezocht. 

 

10.B Lopende activiteiten: Project Landschapsbeheer 

Tijdens de afgelopen natuurwerkdag zijn de paden naar het Witte Zand weer bij gesnoeid. 

 

10.C Lopende activiteiten: Dorpsvisie 

Indertijd zijn 4 thema’s genoemd: 

• Veilig rondom Hooghalen, hierin wordt de kruising bij het Wapen van Schotland en 

een fietspad tussen Hooghalen en Hijken benoemd 

• Multifunctionele accommodatie. Hier is eerst een pas op de plaats gemaakt zodat het 

Dorpshuis kon renoveren 

• Doelgroepwoningen, Er zijn 2 bouwbedrijven die aan het onderzoeken zijn of deze 

plannen doorgang kunnen krijgen in Hooghalen 

• Slimmer samenwerken. Hierin wordt de samenwerking tussen de verschillende 

penningmeesters van de verschillende verengingen en stichtingen in Hooghalen 

vormgegeven. In samenwerking met het administratiekantoor Hooghalen wordt 

onderzocht wat de diverse penningmeesters voor elkaar kunnen betekenen en elkaar 

kunnen helpen. Hier wordt ook gesproken over de verzekeringen die een iedere 

vereniging/stichting heeft. 

• Duurzaam Hooghalen, een voorbeeld hiervan is de realisatie van de Dorpstuin in 

Hooghalen. 

 

10. D Ontwikkeling vm. AZC-terrein. 

RM zet de acties uiteen die Dorpsbelangen heeft ondernomen m.b.t. contact met de 

gemeente Midden-Drenthe en de initiatiefnemer Airsoft (Copperhead Airsoft) over het terrein 

aan de Asserweg 2 (vm. AZC-Terrein). 
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De heer Snoeiing maakt zicht zorgen over geluidsoverlast van deze activiteiten. RM geeft aan 

dat het geluid van het schieten waarschijnlijk niet tot geluidsoverlast zal zorgen, mogelijk 

geeft het geschreeuw van de deelnemers wel geluidsoverlast. Mevrouw Norg maakt zich 

zorgen over de schrikreacties van de paarden die in het naburige weiland lopen. 

 

Hierop volgend maakt mevrouw M. van Almelo zich zorgen over het ontladen van de pistolen. 

Dit geeft een stofzuigerachtig geluid en kan mogelijk overlast veroorzaken. 

 

De heer B. Boer geeft aan dat de plannen die Copperhead Airsoft heeft, een grote investering 

behoeven op het perceel. RM geeft aan dat de initiatiefnemer hier rekening mee houdt in het 

bedrijfsplan. Teven geeft de heer B. Boer aan dat er 2 verenigingen tegen elkaar strijden en 

als militairenoorlogje voeren. Er worden dan wel windschermen geplaatst, maar is dit 

voldoende. Hij geeft het bestuur van Dorpsbelangen het advies om zeer kritisch te blijven op 

de gemeente Midden-Drenthe en te zorgen dat zij de gemaakte afspraken nakomen. 

 

De heer G. Geertsema geeft aan dat hij het vreemd vindt dat aan de ene kant van het spoor 

oorlogje wordt gespeeld en aan de andere kant de oorlog wordt herdacht. Tevens vindt hij het 

vreemd dat de initiatiefnemer weinig contact heeft opgenomen met de buurtbewoners om zijn 

plannen te presenteren.  

 

Mevrouw E. van Dijken maakt zich zorgen om de verkeersbewegingen, Hoe is dit geregeld? 

Tevens vraagt zij zich af wat de milieu impact is van deze activiteit. 

 

Mevrouw D. Buist geeft aan dat er nergens wordt gesproken in de vergunning over lawaai 

(geluid). Hoe is deze afweging gemaakt? Ook kan zij niks vinden over de afweging met 

betrekking tot de natuur/ groenzone? Uit het airsoft regelement staat tevens beschreven dat 

er gebruik wordt gemaakt van rookbommen, granaten en bellen (toeters). Hoe is dit geregeld 

in de vergunning? 

 

De heer J. Ziengs geeft aan dat de wegomlegging van de provinciale weg op de 

bestuursagenda moet komen van het college, zodat deze in de uitvoeringsprogramma’s 

kunnen worden opgenomen. 

 

De heer J. Janssen vraagt zich af onder welke voorwaarden de vergunning is verleend. 

 

De heer H. Jager geeft aan de stukken te hebben opgevraagd bij de gemeente en deze 

stukken gelezen te hebben. Hij mist stukken over de veiligheid (veiligheidsonderzoek). In de 

vergunning is hiervoor ook geen onderbouwing geschreven 

 

Mevrouw G. Vos geeft aan of er wel goede afspraken zijn gemaakt met de 

politiehondenvereniging. Wybe Wiekema geeft aan dat zover hij weet goede afspraken zijn 

gemaakt tussen Airsoft Copperhead en de politiehondenverening. Hiervoor heeft 

Dorpsbelangen zich sterk gemaakt. 

 

Mevrouw R. Stolte geeft aan wat het standpunt is van Dorpsbelangen ten aanzien van deze 

ontwikkelingen. RM geeft aan dat ontwikkeling mag/kan plaatsvinden, maar dat het perceel in 

de toekomst in gebruik kan worden genomen door het dorp. 
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De heer J. Geertsema stelt voor om het terrein vol te leggen met zonnepanelen. Uit de zaal 

klinkt dan dat ook zonnepanelen voor een langere tijd op het perceel moeten liggen. De heer 

J. Geertsema geeft aan dat dit dan wel de zonnepanelen door het dorp kan worden gebruikt. 

 

De heer P. Oostenbrink geeft aan wat op korte termijn wel mogelijk is om Hooghalen uit te 

breiden nu Brootacker fase II vol is? 

 

Gerard Epping (contactambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe) probeert op alle vragen 

die zojuist gesteld zijn een antwoord te geven. GE begint zijn verhaal met het feit dat Airsoft 

erkend is door de rijksoverheid als sport, om deze sport uit te kunnen oefenen is ruimte 

benodigd. Copperhead Airsoft heeft haar oog laten vallen op het vm. AZC-terrein en heeft de 

gemeente Midden-Drenthe benaderd m.b.t. de mogelijkheden. GE geeft aan dat er wettelijk 

geen bezwaringsgronden zijn om deze vorm van sport niet te vergunnen, De 

omgevingsvergunning ligt momenteel ter inzage en de gemeente is op dit moment bezig met 

het klaarmaken van het huurcontract tussen de gemeente Midden-Drenthe en Copperhead 

Airsoft. In dit contract wordt opgenomen dat de activiteiten na een jaar worden geëvalueerd. 

Het huurcontract is eerst voor 5 jaar daarna kan het contract per 5 jaren worden verlengd. Hij 

geeft aan dat hij tijdens een bijeenkomst van Copperhead Airsoft op het perceel in oktober 

aanwezig is geweest. GE vond het geluid meevallen en verwacht van deze activiteit geen 

geluidsoverlast. Het geluid moet aan de normen voldoen die vermeldt staan in het 

activiteitenbesluit. Tevens geeft hij aan dat de hoogte van het hekwerk gebaseerd is op 

geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van airsoftactiviteiten. Wat op dit moment 

vergund is, is het bouwen van obstakels, geen woningen/bebouwing. Airsoft Copperhead 

heeft in een voortraject contact gehad met Vakantiepark het Grote Zand en het 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

 

De heer Schans vraagt zich af als zijn paarden uitbreken als gevolg van geluid, wie dan 

verantwoordelijk is voor de geleden schade? Waarschijnlijk is dit een verzekeringskwestie. 

 

De heer Meulenkamp geeft aan dat er mogelijk een safetyzone nog kan worden ingericht om 

omwonenden en paarden te beschermen tegen afwijkende kogels en vraagt of het gebruik 

van rookbommen en granaten is aangevraagd in de aanvraag vergunning? Tevens geeft de 

heer Meulenkamp aan dat als er geen vergunningsvoorschriften zijn opgenomen m.b.t. het 

gebruik van rookbommen en granaten en ook niet is meegenomen in de aanvraag, het 

gebruik van deze middelen niet is toegestaan aangezien er niet op beschikt is. GE geeft aan 

dit uit te zoeken. 

 

De heer J. Janssen geeft aan dat hij aanvoelt dat er veel onrust is onder de bewoners. Hij 

vraagt GE wat hij hiermee gaat doen en hoe hij dit terugkoppelt binnen het gemeentehuis en 

weer terug naar het dorp. 

 

De heer H. Talens geeft aan dat als de airsoftactiviteiten niet werken wat gebeurt er dan? GE 

(wees eens consequent) geeft aan dat men op dit moment bezig is op het gemeentehuis om 

dit zo goed mogelijk dicht te timmeren. Openbare stukken wordt verspreid aan 

Dorpsbelangen. 

 

Mevrouw J. Buiter geeft aan dat het goed is dat wat is afgesproken goed op papier komt te 

staan. Zowel de afspraken tussen Dorpsbelangen en de gemeente als de afspraken met de 

politiehondenvereniging. 
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Dorpsbelangen merkt op dat er nogal wat emotie en onrust heerst omtrent airsoft. 

Belanghebbenden hebben ondervonden dat zij slecht tot niet worden geïnformeerd door de 

gemeente en door het bedrijf Copperhead Airsoft, zij hebben het gevoel bewust te zijn 

genegeerd en zullen zich verenigen om mogelijke acties tegen de verleende vergunning op te 

zetten. Dorpsbelangen houdt zich hiervan afzijdig maar wil wel kijken hoe eventuele 

informatievoorziening beter kan worden verspreid richting de belanghebbenden. 

 

11. Rondvraag 

• De heer H. Wijermars geeft aan dat er 2 extra AED’s zijn geplaatst, een bij het 

sportveld in Hooghalen en 1 in Hijken. Deze AED’s zijn tevens aangesloten bij 

Hartslag.nu 

• De heer J. Ziengs geeft aan dat er veel bomen dicht bij de weg staan en dit 

veroorzaakt nogal eens een dodelijk ongeluk nabij Hooghalen en zou deze bomen 

graag verwijderd willen hebben. De heer J. van der Leur geeft aan hierover in 

gesprek te zijn met de gemeente. 

• De heer J. Buiter geeft aan dat 2 banken in het dorp kapot zijn (bij school en het 

Dorpshuis). Hij heeft gehoord dat de Boermarke geld beschikbaar wil stellen voor de 

reparatie van de banken en verzoekt om contact op te nemen met de heer R. Braam. 

• De heer G. Geertsema wil even aandacht vragen voor een openhuis wat hij op 18 

mei a.s. geeft met betrekking tot een gasloos huis waar hij inmiddels 10 jaar in woont. 

GG verstrekt informatie voor mensen die belangstelling hebben. 

• De heer B. Boer geeft aan dat de nieuwbouw in Brootacker fase 2 ook gasloos is. 

• De afwezige heer J. Broekhuizen heeft aan het bestuur gevraagd het volgende punt 

op te nemen. Er zijn diverse putten in de Bosweg, Anne de Vriesstraat en De Drift die 

hoger liggen als het wegdek. Tevens zijn er veel straatstenen stuk in deze straten 

waardoor de straten erg hobbelig zijn en slecht toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld 

mensen met een rollator. Dit punt wordt meegenomen naar de contactambtenaar. 

 

12.  Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt één ieder voor de bijdrage en de komst. 

 

Na het officiële gedeelte presenteert mevrouw G. Bakker de Dörpsquiz met vragen over het 

dorp in het Drents. 

 

 

Hooghalen, 6 april 2020 

 

 

Reinhard Mulder     M. Braam 

Ad interim-voorzitter     Secretaris  

 


