VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Dorpsvisie
Inleiding
In september 2019 is Dorpsbelangen gestart met het proces voor het opstellen van een
nieuwe Dorpsvisie.
Het doel van de dorpsvisie is om een beeld voor de toekomst te schetsen. De
belangrijkste vraag hierbij is: hoe wil het dorp er in 2035 voor staan? De dorpsvisie moet
daarbij zicht geven op de kansen en mogelijkheden die Hooghalen heeft voor de
toekomst. Daarnaast moet het document houvast bieden om de gestelde doelen te
daadwerkelijk te behalen.
Voortgang
In 2020 en begin 2021 ging zo’n beetje alles anders dan normaal. In deze periode hadden
we veel werk willen verrichten voor het opstellen van de Dorpsvisie. Dit liep toch echt even
anders. Maar er zijn wel stappen gemaakt. En niet zonder uw inbreng. Zo hebben maar
liefst 205 inwoners van ons dorp een enquête ingevuld. Dit is een uitstekende score waar
we blij mee zijn. De uitkomsten geven een goed beeld van wat er leeft binnen ons dorp.
Op de site www.hooghalen.nu zijn de resultaten van de dorpsenquête geplaatst.
Maar we hadden graag meer willen doen zoals de leden van de klankbordgroep bijeen
willen roepen om de conclusies die de projectgroep heeft gemaakt, vanuit de resultaten
van de enquête, te beoordelen. Daarnaast hadden we ook graag de klankbordgroep willen
gebruiken om de vraagstukken voor de juiste invulling van de dorpsvisie te toetsen. Wij
hechten veel waarde aan het participeren van bewoners in dit project. Om niet te veel tijd
verloren te laten gaan zijn we voornemens om deze maand (mits de techniek het toelaat)
een digitaal overleg met de klankbordgroep te organiseren. We zijn druk bezig met de
voorbereiding.
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
In januari is Dorpsbelangen benaderd door een hoogleraar van de RUG. Hij heeft ons
aangeboden om middels een tijdreis te helpen bij het opstellen van onze Dorpsvisie. Zijn
insteek zien wij als een mooie aanvulling op datgene waar wij al mee bezig zijn en wij
hebben dit aanbod dan ook met beide handen aangegrepen. Het onderzoek vindt plaats
tussen februari en september van 2021 en wordt verricht door 7 geschiedenis studenten,
een student assistent en een hoogleraar.
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Wat is een tijdreis?
Als dorpen naar hun toekomst kijken, blikken ze vooruit. Het is verstandig om ook achteruit
te kijken. Want in het verleden toont zich de kracht van het dorp, de potenties die
historisch zijn gegroeid. Ook krijgen we meer inzicht in de belemmeringen waarmee een
dorp keer-op-keer te maken krijgt. Door de geschiedenis te betrekken bij de toekomst,
kunnen betrokkenen met meer zelfbewustzijn en realiteitszin een visie op de ontwikkeling
van hun dorp maken.
Er wordt een historisch onderzoek verricht. Eén van de eerste stappen van dit onderzoek
is inmiddels gezet. Op 26 februari 2021 hebben we voor de studenten een excursie door
ons dorp georganiseerd. Wij hebben ervoor gekozen een wandeling/fietstocht per tweetal
(coronaproof) te maken. 8 dorpsbewoners hebben de studenten zoveel mogelijk laten zien
en informatie over ons dorp gedeeld. Het werd als bijzonder prettig ervaren en gezien als
een goede basis voor het vervolgtraject.

Dorpsronde gemeente Midden-Drenthe
In de vorige Boerhoorn heeft u kennisgenomen dat de dorpsronde heeft plaatsgevonden.
Inmiddels zijn de volgende actie naar aanleiding van de dorpsronde uitgevoerd:
- Het snoeien van bosschages aan de Bosweg en de Asserweg;
- Plaatsing van bordjes ter plaatse van de flauwe bocht aan de Streek;
- Tevens wordt wanneer het weer het toelaat op de Hoofdstraat ter plaatse van de
kruising de extra markering op de weg gezet dat er sprake is van een 30 km zone.

Paasvuur
In verband met corona kunnen wij geen vergunning aanvragen bij de gemeente voor het
organiseren van een paasvuur. De gemeente houdt vast aan het advies van de
Veiligheidsregio Drenthe en gaat het paasvuur in 2021 niet door. Er zal dus ook geen
snoeihout inzameling ten behoeve van de opbouw van het paasvuur zijn.

Jaarvergadering
Op 19 april a.s. staat onze jaarvergadering gepland. Door de huidige regels voor het
terugdringen van het coronavirus zit een fysieke bijeenkomst er waarschijnlijk binnenkort
niet in. Wij zijn ons aan het beraden hoe we de jaarvergadering gaan organiseren.

Lid worden?
De vereniging Dorpsbelangen houdt zich bezig met belangenbehartiging van onze
leefomgeving in de ruimste zin van het woord.
Ook uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld.
De contributie bedraagt € 5,= per gezin per jaar.
Wanneer u lid wenst te worden kunt u een mail sturen naar het secretariaat of het
aanmeldingsformulier invullen op de site www.hooghalen.nu
Bij voorbaat dank voor uw steun.
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Even voorstellen!!

Ik ben Karin Fekkes, uw wijkagent.

Ik werk sinds 2003 bij de politie en sinds 2006 werk ik in Midden-Drenthe. Ik heb in mijn werk
noodhulpdiensten gedaan, neventaken verricht, een jeugdagentrol vervuld en de laatste jaren ben
ik wijkagent van Beilen-Buiten.
Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor een groot aandachtsgebied. Zo ben ik ook wijkagent van
o.a. Hijken, Drijber, Spier, Wijster, Holthe, Brunsting, Terhorst, Wijk Nagtegael en industrieterrein
De Ossenbroeken te Beilen.
Naast mijn werkzaamheden als wijkagent doe ik ook nog geregeld noodhulpdiensten.
Het leukste van mijn werk is het omgaan met mensen en het aanpakken van criminaliteit. Als
wijkagent heb ik contact met alle lagen van de bevolking. Dat maakt mijn werk heel divers en
interessant.
Mijn doel is om binnenkort de Whatsapp buurtpreventie in alle wijken actief te krijgen. Op deze
manier kunnen buurtbewoners elkaar en de politie snel op de hoogte brengen van alarmerende
situaties, zoals een inbraak of een verdachte situatie in de buurt. Op deze manier hopen wij als
politie dat de criminaliteit afneemt.
De buurt is mijn werkterrein. In wijken en buurten gebeurt het. Ik wil dan ook meer grip krijgen op
wat er in de wijk gebeurt. Weer werken in de wijk, communiceren met de bewoners, aanvoelen en
reageren op wat er speelt en de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau houden.
“Kennen en gekend worden”, de gedachte van toen, in een nieuwe tijd en met nieuwe technieken
en hulpmiddelen.
Ik ben in Midden- Drenthe begonnen als wijkagent op Instagram. Social media is namelijk de
toekomst en je bereikt er een grote bevolking mee.
U kunt mij vinden op: pol_wijkagent.karin
Op deze manier kunt u mij ook een bericht sturen.
Ik probeer zoveel mogelijk zichtbaar in mijn wijk aanwezig te zijn. Helaas maakt de coronaperiode
het lastig om elkaar in grote groepen te ontmoeten. Wanneer er weer een betere periode komt….
“Ik houd van koffie, dus mocht je mij in de wijk tegenkomen en je hebt de koffie klaar? Wenk,
zwaai, of roep even.”
Wanneer er in de wijk een bijzonderheid is waarvan u denkt dat daar de wijkagent bij moet zijn,
schroom dan niet om mij een bericht te sturen.
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844(lokaal tarief).
Bel bij spoedgevallen altijd met 112
Op www.politie.nl vindt u ook alle informatie over de wijkagenten die in andere wijken van
Midden-Drenthe actief zijn.
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