
Dorpsvisie 

In maart 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van de 
nieuwe dorpsvisie. Voor de dorpsvisie is een projectgroep in het leven geroepen. De 
projectgroep bestaat uit twee afgevaardigden van de gemeente Midden-Drenthe, één 
afgevaardigde van Welzijn Midden-Drenthe en het voltallige bestuur van 
Dorpsbelangen. De projectgroep wordt ondersteunt door projectbureau Antea.  
De corona heeft grote invloed op het hele proces voor het opstellen van de 
dorpsvisie. Het tempo en de voortvarendheid waar we op hadden gehoopt hebben 
we meerdere malen moeten bijstellen. De projectgroep werkt gestaagd door. In 
chronologische volgorde informeren wij u over de gezette stappen tot nu toe: 
Januari:  

 Werven en selecteren extern projectbureau dat de projectgroep begeleidt in 
het proces voor het opstellen van de dorpsvisie.  

Februari: 

 Gunning projectbureau Antea voor begeleidingsproces dorpsvisie. 
Maart – april  

 Opstellen startnotitie: 
Hierin is o.a. vastgelegd: doelstelling dorpsvisie, opzet en uitvoer dorpsvisie, 
benoemen betrokken partijen met daarbij hun rol in de visie, planning 
dorpsvisie. De startnotitie wordt binnenkort op de site hooghalen.nu geplaatst.  

April:  

 Voorbereidingen presentatie startnotitie voor de algemene ledenvergadering.  
Door de corona lockdown is de algemene ledenvergadering geannuleerd. 
Door de lengte van de lockdown is besloten de algemene ledenvergadering 
definitief niet door te laten gaan. 

Juni:  

 Tekenen intentieverklaring dorpsvisie door: Welzijn Midden-Drenthe, 
Gemeente Midden-Drenthe en Dorpsbelangen  

Juli:  

 Inventarisatie voor de leden klankbordgroep. 
De klankbordgroep is een afspiegeling van het dorp waarin zowel bewoners 
als verenigingen en stichtingen zitting in nemen.  

 Opstellen enquête voor input dorpsvisie.  

 Maken van de enquête  

 Inloopavond voor het invullen van de enquête voor inwoners die moeite 
hebben met het online invullen van de enquête.  

De enquête heeft de gehele maand juli online gestaan op de site hooghalen.nu. 
Uit de resultaten blijkt dat de enquête 204 keer is ingevuld. Daar zijn wij heel erg 
blij mee 

September – oktober:   

 Benaderen leden voor klankbordgroep.  

 Verwerken en analyseren gegevens ontvangen enquêtes.  
Oktober:  

 Antea heeft de uitkomsten van de enquête per thema gepresenteerd aan de 
projectgroep.  

 Projectgroep bereidt een bijeenkomst voor de klankbordgroep voor. 
Door de opkomst van de tweede corona golf is de bijeenkomst van de 
klankbordgroep geannuleerd tot nader orde.  



 Om de leden van de klankbordgroep en de dorpsbewoners te blijven 
informeren worden de resultaten van de enquête in een presentatie verwerkt.  

November 

 De leden van de klankbordgroep ontvangen de resultaten van de enquête per 
mail. 

 De resultaten van de enquête wordt geplaatst op de site hooghalen.nu.  
 
U ziet dat er heel wat stappen zijn doorlopen. Als rode draad ziet u corona als 
stopverf in het proces. Zo ook rond twee belangrijke ijkmomenten. Dat van de 
startnotitie. Die we graag het aan onze leden hadden willen voorleggen en het 
moment met de klankbordgroep waar we eindelijk inhoudelijk verder kunnen met de 
bewoners. 
 
De projectgroep zoekt naar een nieuw moment voor de klankbordgroep. Het liefst in 
fysieke vorm. 


