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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 daadwerkelijk te behalen.  
 
Voortgang 
Er is in de zomer hard gewerkt aan het opstellen van de concept-Dorpsvisie met hierin de 
eerste aanzet van toekomstperspectieven en projecten per thema. De concept-Dorpsvisie 
is gereed en aangeboden aan de leden van de klankbordgroep. 
Op 30 augustus hebben we in het dorpshuis de leden van de klankbordgroep uitgenodigd 
voor een bijeenkomst. Het was een plezierige energievolle bijeenkomst waarbij we weer 
met zijn allen fysiek aanwezig konden zijn. Nadat Reinhard de bijeenkomst had geopend 
werden we getrakteerd op inspirerende woorden van wethouder Dennis Bouwman. Hij 
nodigde ons uit om niet te bescheiden te dromen. Hier is goed opvolging aan gegeven. 
Opgaven zijn scherper gemaakt, projecten zijn benoemd en geprioriteerd. Dit alles zal 
bijdragen aan een betere Dorpsvisie.  
Om alle dorpsbewoners de kans te geven om de Dorpsvisie te kunnen lezen wordt de 
Dorpsvisie in de week van 13 september op de site geplaatst. Mocht u willen reageren op 
de Dorpsvisie dan kan u tot 27 september een reactie sturen naar het secretariaat van 
Dorpsbelangen. 
Op 4 oktober zal de concept-Dorpsvisie in de algemene ledenvergadering worden 
behandeld en worden vastgesteld. Daarna zal de Dorpsvisie aan het college en de 
gemeenteraad worden aangeboden 
 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
In januari is Dorpsbelangen benaderd door een hoogleraar van de RUG. Hij heeft ons 
aangeboden om, samen met een student-assistent, 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.  
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Voortgang 
De vorige keer hebben wij aangegeven dat een aantal dorpsbewoners is geïnterviewd door 
de student-assistent. Daarna heeft hij voor het thema wonen onderzoek gedaan naar de 
historie van Hooghalen. Zijn onderzoeksresultaten heeft hij samen met de bijzonder 
hoogleraar gepresenteerd aan de projectgroep en de betrokken dorpsbewoners. Dit gaf 
bruikbare informatie die we verwerkt hebben in de concept-Dorpsvisie 

 
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 vindt op maandag 4 oktober plaats. Inmiddels kunt u het jaarverslag van 
de secretaris (2020) en de notulen (2019) vinden op de site hooghalen.nu (onder 
Dorpsbelangen/Bestuursarchief). Binnenkort wordt ook de agenda op de site geplaatst.  
 

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. 


