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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 
Na de bijeenkomst van de klankbordgroep op 30 augustus is alle extra verkregen 
informatie verwerkt in de concept-dorpsvisie. De concept-dorpsvisie is digitaal verspreid 
onder de leden van de klankbordgroep en is geplaatst op de site van Hooghalen. Tot 1 
oktober kon door iedere bewoner een reactie worden gegeven op de concept-dorpsvisie. 
Hier is door dorpsbewoners en verenigingen/stichtingen gebruik van gemaakt. De 
gegeven reacties zijn geclusterd in onderwerpen en besproken in een overleg met het 
projectteam. Verschillende reacties worden verwerkt in de definitieve dorpsvisie. De 
concept-dorpsvisie en de wijzingen op de concept-dorpsvisie worden op de Algemene 
jaarvergadering van Dorpsbelangen op 4 oktober besproken. Na aanpassingen en 
vaststelling van de Dorpsvisie wordt deze opnieuw op de site van Hooghalen 
(hooghalen.nu) geplaatst.  De definitieve Dorpsvisie wordt daarna aangeboden aan het 
college en de gemeenteraad. 
 

Hondenpoep 
Er zijn de afgelopen periode veel klachten binnengekomen over de aanwezigheid van 
hondenpoep in groenstroken in het dorp. Met name de groenstroken nabij de school 
(Hoofdstraat, Bosweg en Anne de Vriesstraat) zorgen voor overlast. 
 
Dorpsbelangen wil hondenbezitters erop attenderen dat het niet opruimen van 
hondenpoep in strijd is met artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) 
van de gemeente. 
 
Artikel 2:29 Verontreiniging door honden 

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn 
handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de door het college aangewezen plaatsen. 
 
Wij vragen om aan de buurt te denken tijden het uitlaten van uw hond. Het wordt erg op 
prijs gesteld door mede Haolers als u de hondenpoep opruimt. 
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Contributie inning 
Binnenkort zal de contributie over 2021 worden geïnd. De contributie is dit jaar wederom 
vastgesteld op € 5,00. Binnenkort kunt u één van de bestuursleden aan de deur 
verwachten, wanneer u geen machtiging heeft getekend. Binnenkort ook wordt de 
automatische incasso uitgevoerd. 
 

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. 


