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(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 
Vorige maand kondigden wij aan dat wij voornemens waren om in de maand maart (mits 
de techniek het toeliet) een digitaal overleg met de klankbordgroep te organiseren. Wij 
kunnen u mededelen dat dit is gelukt. Op 22 maart hebben we bijna alle leden van de 
klankbordgroep kunnen verwelkomen in een digitaal overleg. Nadat Reinhard de 
vergadering had geopend gaf wethouder Dennis Bouwman de aftrap voor de avond. Met 
inspirerende woorden werden de leden van de klankbordgroep aan het werk gezet. In 
kleine groepen werd besproken hoe de uitkomsten van de dorpsenquête concreet vertaald 
kunnen worden in opgaven voor het dorp. De avond heeft veel input opgeleverd voor het 
opstellen van de tussennotitie en de uiteindelijke visie. Wij kunnen spreken van een 
geslaagde avond! 
 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
In januari is het bestuur van Dorpsbelangen benaderd door een hoogleraar van de RUG. 
Hij heeft ons aangeboden om middels een tijdreis te helpen bij het opstellen van onze 
Dorpsvisie. 
 
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. 
 
Voortgang 
Op 26 februari 2021 hebben wij voor de studenten een excursie door ons dorp 
georganiseerd. De informatie die zij hier hebben gekregen hebben zij gebruikt voor hun 
onderzoek in na-oorlogse demografische, sociale, economische en bestuurlijke processen. 
Op 19 maart hebben zij de overkoepelende inzichten van dit onderzoek in zes 
presentaties van elk 10 minuten met ons gedeeld. De inzichten zullen door de hoogleraar 
en de student assistent gebruikt worden bij het vervolg van de tijdreis. 
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Eind maart/begin april zijn een aantal dorpsbewoners geïnterviewd door de student 
assistent. Ook deze informatie zal gebruikt worden voor het uiteindelijke eindproduct van 
de tijdreis. 
 
De vaart zit er bij de RUG goed in en ook de actieve medewerking van een aantal 
dorpsbewoners wordt buitengewoon gewaardeerd. Wij verwachten dat wij een hoop 
bruikbare informatie uit de tijdreis ontvangen die we goed kunnen gebruiken bij het 
opstellen van de dorpsvisie.  
 

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 met het aanmeldformulier sturen naar het 
secretariaat of het aanmeldingsformulier invullen op de dorpssite www.hooghalen.nu  
Bij voorbaat dank voor uw steun. 
 


