
 

Vaststelling bestemmingsplan Exloo, Dorpsplein, Hallenhoes en borgstelling 

Op 24 november j.l. is de vaststelling bestemmingsplan Exloo, Dorpsplein, Hallenhoes en een 

borgstelling in de Raad besproken. 

12 Raadsleden hebben voor gestemd en 6 Raadsleden waren tegen. Een hele opluchting, dat er na 5 

jaar overleg met verschillende overheden, m.n. de gemeente, instanties en de inwoners van Exloo 

eindelijk begonnen kan worden met het terrein een invulling te geven. Het bestuur van de Dorpsraad 

en Beheerstichting gaan nu eerst om tafel om het vervolg te bespreken. De ruimte in het Hallenhoes 

zal worden gevuld door Astron met de 2e Science Hub in de Provincie. De Hub gaat “de Oerknal” 

heten. Jeugd en techniek gaan elkaar ontmoeten onder de naam gamified experience, een spel waar 

je instapt en waar je ondertussen ook van leert. In Exloo een reis door de tijd maken. Met het LOFAR-

project, dat is echt uniek, kun je d.m.v. antennes terugkijken tot aan de oerknal, 14 miljard jaar 

geleden. De tweede vaste gebruiker wordt de Schaapskudde waar verkoop bevorderende 

snuisterijen, producten van het populaire Drentse schaap en educatie centraal komen te staan. Het 

Toeristisch Informatie Punt (TIP) Exloo zal als derde haar intrek nemen in het Hallenhoes. Het 

Toeristisch Informatie Punt is het aanspreekpunt voor toeristische informatie in- en rondom Exloo. In 

de cultuurhal kunnen allerlei evenementen plaats vinden. Muziek, kunst, cultuur. Van (klassieke) 

muziek, exposities, toneel tot filmvoorstellingen voor b.v. de jeugd. Er is ook ruimte voor vrije 

invulling. Een ruimte voor b.v. een kook workshop, verkoop van dagverse producten, een 

koffiebranderij, bonbons- chocolaterie; noem maar op. Kleinschalige horeca maakt het Hallenhoes 

compleet. De Dorpsraad en Beheerstichting zien uit naar een gebouw met een  architectonisch 

uitstraling en een fijn Pleinpark waar het aangenaam vertoeven is. Het streven is om rond Pinksteren 

2024 het geheel af te ronden. Wij zullen u regelmatig van de nieuwtjes en vorderingen op de hoogte 

houden.  

Het bestuur van de Dorpsraad en Beheerstichting Exloo. 

 

 

 


