
VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 
 

2 

 
 
 

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

 

 
Het bestuur wenst iedereen een fijne kerst en een goed 2021! 

 

Dorpsvisie 

Recent zijn op de site hooghalen.nu de resultaten van de dorpsenquête geplaatst. U kunt 

de resultaten vinden onder de knop DORPSVISIE. 

 

Mocht u naar aanleiding van de resultaten van de enquête vragen of opmerkingen hebben 

laat u het ons weten? 

 

Contributie inning 2020 

In november is de contributie voor het lidmaatschap van Dorpsbelangen over 2020 geïnd. 

De contributie voor dit jaar is wederom vastgesteld op € 5,00. 

 

Voor de leden die hun contributie per kas willen voldoen hebben we dit jaar een aantal 

alternatieve mogelijkheden. In verband met de Corona situatie is het niet altijd mogelijk of 

gewenst om bij u aan de deur te komen om de contributie contant in ontvangst te nemen. 

De volgende mogelijkheden zijn er om uw contributie te betalen: 

1. U krijgt een briefje in de brievenbus met het verzoek om het bedrag ovv naam en 

adres over te maken op het rekeningnummer van Dorpsbelangen (NL17 RABO 

0306 5284 79); 

2. U kunt het bedrag in een envelop met vermelding van naam en adres bij een 

bestuurslid of het secretariaat (De Drift 9a) in de brievenbus te doen. Bij voorkeur 

voor 20 december as; 

3. U geeft uw mailadres door aan de penningmeester van Dorpsbelangen en krijgt dan 

elke jaar per mail het verzoek om voor een bepaalde datum het lidmaatschap over 

te maken aan Dorpsbelangen. (dbhooghalen@gmail.com) 

 

We gaan er van uit dat we met deze mogelijkheden het u als lid op een relatief eenvoudige 

manier mogelijk maken om de contributie jaarlijks te voldoen. Ook dit voor veel leden 

lastige jaar toch hartelijk dank voor uw steun. 

 

Dorpsronde gemeente Midden-Drenthe 

Op 30 november heeft de jaarlijkse dorpsronde met de gemeente plaatsgevonden. 

Wij zijn op verschillende plekken langs de Smilderweg, de Hoofdstraat, de Bosweg en de 

Schotelkamp gelopen om de situatie te bekijken. De gemaakte opmerkingen zijn door 

gegeven aan de gemeente. 
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Glasvezel UPDATE 

KPN neemt het netwerk van de coöperatie Sterk Midden Drenthe (SMD) over.  

Een supersnelle en moderne internetverbinding voor alle inwoners van onze gemeente. 

Dat is waar enorm veel inwoners, vrijwilligers, ambassadeurs en ook dorpsbelangen 

verenigingen zich vanaf begin 2014 hard voor hebben gemaakt. 

 

Veel inwoners van Midden-Drenthe hadden behoefte aan snel internet. In de dorpen, maar 

vooral ook in de buitengebieden waar het internet erg traag was. Omdat er toen geen 

marktpartijen waren die een glasvezelnetwerk wilden aanleggen in ons gebied, hebben we 

zelf het initiatief genomen en uiteindelijk met succes! We mogen ons nog steeds een van 

de weinige gemeenten (er wordt wel beweerd de enige) in EUROPA noemen waar in alle 

meterkasten, zowel in de dorpen maar ook in het buitengebied een glasvezel aansluiting 

mogelijk is gemaakt. 

 

Het glasvezelnetwerk zoals het er nu ligt, is eigendom van de coöperatie Sterk Midden-

Drenthe U.A. Toen de aanleg was voltooid, was daarmee het oorspronkelijke doel bereikt. 

 

De rol van de coöperatie veranderde van aanlegger naar die van beheerder. Dat is een 

andere activiteit die lastig financieel en kwalitatief in de benen te houden is voor een 

relatief klein ledenaantal zoals die van de SMD. 

 

Deze 2 redenen zijn onder andere belangrijk geweest om als ledenraad unaniem te 

hebben ingestemd met het besluit de exploitatie van het netwerk over te dragen aan de 

KPN. We kunnen met het door de KPN betaalde overnamebedrag in één keer alle 

verplichtingen richting de provincie en de gemeente voldoen. Een mooie bijkomstigheid is 

dat er ook nog een mooi bedrag overblijft die verdeeld wordt onder de aangesloten leden. 

Dit wordt de komende tijd aan de leden uitgekeerd. 

 

Wat betekent dit? 

• De diensten van de huidige providers voor tv, internet en telefonie blijven 

ongewijzigd, en de keuze voor een provider zal groter worden doordat ook de KPN 

in 2021 haar diensten voor tv, internet en telefonie zal gaan leveren op het 

glasvezelnetwerk. 

• De coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. zal uiteindelijk (medio 2021) worden 

opgeheven. 

 

Het doel is bereikt 

Namens Dorpsbelangen en de ledenraad bedanken wij alle inwoners die zich voor het 

glasvezel project hebben ingezet en sterk hebben gemaakt. Het is gelukt om ons doel te 

bereiken. De coöperatie heeft een mooie basis gelegd en draagt het netwerk dan nu ook 

met veel vertrouwen over aan de KPN. 


