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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 
Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van de concept-dorpsvisie. De concept-dorpsvisie 
is de eerste aanzet voor de dorpsvisie en bestaat onder andere uit de 
toekomstperspectieven van de thema’s en de sleutelprojecten met bijbehorende 
uitvoeringsstrategieën. 
Op 21 juni wordt de concept-dorpsvisie in de projectgroep besproken en op 5 juli in de 
klankbordgroep. In het najaar zal de concept-dorpsvisie in de algemene ledenvergadering 
worden behandeld en worden vastgesteld. 
 
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. Wij 
zien dit als een mooie aanvulling op het door ons gestarte visieproces. 
 
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 
De vorige keer hebben wij aangegeven dat een aantal dorpsbewoners zijn geïnterviewd 
door de student assistent. Deze informatie is samen met een onderzoek gebruikt voor het 
eindproduct van de tijdreis. Het eindproduct bestaat uit een scriptie. De scriptie is gereed 
en wordt op 18 juni door de student-assistent en bijzonder hoogleraar gepresenteerd aan 
de projectgroep en de dorpsbewoners die aan dit project hebben meegewerkt. De 
uitkomsten zullen geïntegreerd worden in de Dorpsvisie. 
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Dorpsommetje 
De afgelopen tijd heeft het bestuur meerdere meldingen gehad over de staat waarin het 
dorpsommetje zich bevindt. Zo ontbraken er markeringen of waren deze niet meer 
zichtbaar door begroeiing. 
 
Het dorpsommetje is al jaren een mooie afwisselende wandeling van 
6 km door Hooghalen, Laaghalen en het Witte Zand. Voor extra 
begeleidende informatie is in samenwerking met de historische 
werkgroep een boekje gemaakt. Deze voor € 2,50 is te koop bij het 
tankstation in Hooghalen. De route is destijds mede tot stand 
gekomen met medewerking van Landschapsbeheer Drenthe. Het 
ommetje wordt onderhouden door een enthousiaste groep 
vrijwilligers.  
 
Woensdagavond 2 juni hebben een aantal vrijwilligers en 
bestuursleden het dorpsommetje flink aangepakt. Er is gesnoeid, 
gemaaid en een behoorlijk aantal route palen zijn vervangen en verdwenen palen zijn 
terug geplaatst. De palen zijn beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Drenthe. Ook 
zijn er plannen gemaakt om de route nog een uitbreiding te geven door het Witte Zand.  

 
Laadpalen 

Op 16 februari heeft het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente 
Midden-Drenthe besloten om akkoord te gaan met het laadpalenplan. Het doel van dit plan 
is om de gemeente elektrisch bereikbaar te maken, om zo aantrekkelijk te blijven voor 
inwoners en bezoekers. Dit wordt gedaan door 17 laadpalen te plaatsen in de gemeente 
Midden-Drenthe. In Hooghalen komen 2 van deze openbare laadpalen voor elke elektrisch 
voortuig-rijder. In overleg met het Dorpshuis worden de openbare elektrische laadpalen 
geplaatst op de parkeerplaats bij het Dorpshuis. Hiervoor worden 2 ‘gewone’ 
parkeerplaatsen gebruikt. 
 

 

Mei- Afvalvrij 
Afgelopen maand was het project Mei-Afvalvrij van Duurzaam 
Hooghalen. Met het bestuur, onze contactambtenaar van de 
gemeente en opbouwmedewerker van Welzijn Midden-Drenthe 
hebben wij op donderdagavond 27 mei zwerfafval opgeruimd. In 
2 groepjes hebben wij langs de Beilerweg en Asserweg het 
zwerfafval opgeruimd  

 
 

 
Jaarvergadering 

Normaal gesproken vindt onze jaarvergadering elk jaar in april plaats. Vorig jaar is in 
verband met corona de jaarvergadering niet doorgegaan. Dit jaar kon wederom de 
jaarvergadering in april niet doorgaan. Gelukkig zijn de coronamaatregelen zo versoepeld 
dat het mogelijk is om de jaarvergadering fysiek te laten plaatsvinden. De algemene 
jaarvergadering zal op maandag 4 oktober plaatsvinden. Inmiddels kunt u het jaarverslag 
van de secretaris, het financiële jaarverslag en de notulen vinden op de site hooghalen.nu  
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AED hulpverlening 
Sinds 2009 zijn AED’s in onze regio actief. Deze worden ingezet door vrijwillige AED 
hulpverleners bij hartfalen. Op dit moment hebben we 6 AED’s en 43 vrijwilligers die zijn 
aangesloten bij de 112 alarmering. Door inzet van de AED kunnen levens worden gered. 
 
Wilt u ook bijdragen als AED hulpverlener? Bent u gediplomeerd AED hulpverlener, 
bijvoorbeeld via uw werk, dan kunt u zich direct al aanmelden bij HartslagNu.nl. Heeft u 
nog geen diploma, dan kan op kosten van Dorpsbelangen, deze training worden gevolgd.  
Interesse? Meld u zich hiervoor aan per mail op aed@hooghalen.nu. 
 
Per 2018 is de wetgeving rond de privacy ingesteld waardoor het zicht op de aangemelde 
hulpverleners niet meer zo duidelijk is. Om toch de hulpverleners in onze regio te kunnen 
informeren over lokale situaties, willen we vragen dat de hulpverleners die zich hebben 
aangemeld bij HarslagNu.nl zich bekend maken bij de AED-coördinator via 
aed@hooghalen.nu. Alvast bedankt! 

 
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 site www.hooghalen.nu  
Bij voorbaat dank voor uw steun. 
 


