VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(Secretariaat: Margriet Zwaneveld – T 592690 / dbhooghalen@gmail.com)

Algemene ledenvergadering
Op 4 oktober jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen plaats.
Tijdens deze vergadering zijn de algemene verenigingszaken besproken. Zo zijn de
(financiële) jaarverslagen vastgesteld en is besloten de contributie met ingang van
2022 te verhogen van € 5,00 naar € 7,50/jaar per huishouden.
Ook stond er een bestuursverkiezing op de agenda. Binnen het bestuur waren
namelijk drie posities vacant. Daarnaast eindigde de termijn van Marjan Braam,
waarbij zij had aangeven niet herkiesbaar te zijn. Marjan was de afgelopen acht jaar
als secretaris één van de drijvende krachten binnen het bestuur. Bedankt voor je
inzet, Marjan!
Bert Wolbers en Lute van de Bult waren al enige tijd als aspirant-lid bij de Vereniging
betrokken en zijn tijdens de vergadering formeel als bestuurslid gekozen. Daarnaast
zijn Maarten Woudstra en Margriet Zwaneveld als nieuwe bestuursleden verwelkomt.
Samen met Reinhard Mulder, Wybe Wiekema en Jeroen van der Leur is het bestuur
nu weer op volle sterkte.

Dorpsvisie
Tijdens de ledenvergadering op 4 oktober jl. is de nieuwe dorpsvisie is vastgesteld. De
dorpsvisie is opgesteld op basis van de uitkomsten van de dorpsenquête uit 2020,
klankbordbijeenkomsten en gesprekken met diverse partijen. Het is een belangrijk
document, dat aangeeft hoe het dorp zich de komende jaren wil ontwikkelen. De
nieuwe dorpsvisie wordt op 16 december a.s. in de gemeenteraad besproken. Heeft u
de dorpsvisie nog niet gelezen? Neem dan snel een kijkje op www.hooghalen.nu.
In de dorpsvisie worden tien projecten benoemd waar ons dorp de komende tijd mee
aan de slag gaat. Zo gaan we kijken naar wonen, decentrale zorg, verkeersveiligheid
en duurzaamheid. Maar we gaan ook scenario’s uitwerken voor de mogelijke inrichting
van het voormalige AZC-terrein en voor de mogelijke ontwikkeling van een MFC
(Multifunctioneel Centrum). Met deze laatste twee projecten gaan we al op korte
termijn aan de slag, samen met de gemeente. De keuzes die hier gemaakt worden,
zijn de basis voor de projecten rondom het thema wonen. De projecten rondom wonen
worden dus opgestart nadat er duidelijkheid is over de mogelijke inrichting van het
voormalige AZC-terrein en de mogelijke realisatie van een MFC.
Overigens is er één project rondom wonen, dat niet afhankelijk is van andere
projecten. Dat betreft de nog braakliggende percelen aan de oostzijde van plan
Brootacker. Deze zijn bestemd voor doelgroepwoningen (jongeren, senioren, zorg) en
kunnen op basis van een collectief, particulier initiatief worden ingevuld. Bent u samen
met een groep mededorpsgenoten geïnteresseerd? Dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de gemeente.
Wilt u actief meedenken en deelnemen in één van de projectgroepen? Meld u zich
dan aan bij het secretariaat van Dorpsbelangen: dbhooghalen@gmail.com.
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Bladbakken
De gemeente heeft weer bladbakken geplaatst in ons dorp. Tot medio december kunt
u hiervan gebruikmaken. De bladbakken zijn bedoeld voor het storten van blad van
gemeentebomen en zijn dus niet bedoeld voor particulier tuinafval. Het particuliere
tuinafval kunt u op de gebruikelijke wijze aanbieden. Heeft u nog vragen over de
bladbakken? Dan kan kunt u contact opnemen met onze dorpscontactpersoon Jeroen
van der Leur via dbhooghalen@gmail.com.
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