Dorpsbelangen Rune
Secretariaat;
W. Jalvingh
Kalvermaat 3
7963 CT RUINEN
w.jalvingh@unive.nl

Aan: De leden van de vereniging Dorpsbelangen Rune
Ruinen, februari 2004
Betreft; jaarvergadering 2003
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2003 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 4 maart 2004 om 20.00 uur in H.C.R. Kuik te Ruinen.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 6 maart 2003 (bijgevoegd)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester (ter inzage op de vergadering)
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heer A. Tissingh en
mevrouw W. Verhoeve. Aftredend en herkiesbaar de heer S. Niezing.
Het bestuur stelt voor om mevrouw R. Tissingh en de heer J. de Lange tot het
bestuur te laten toetreden. Tegen kandidaten kunnen zich melden tot een uur
voor de vergadering bij het bestuur.
W.V.T.T.K
Rondvraag
Pauze
Open discussie dorpscentrum
Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsbelangen Rune
W. Jalvingh
Secretaris
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Notulen van de ledenvergadering Dorpsbelangen Rune d.d. 6 maart 2003

1.

Opening bestuursvergadering
Voorzitter opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom, de koffie / thee
wordt aangeboden door Dorpsbelangen Rune.
Door ziekte is secretaresse Wil Verhoeve niet aanwezig, vanaf deze plaats wordt haar sterkte
toegewenst, het notuleren wordt door Bert van Egten waargenomen, Met kennisgeving zijn ook
niet aanwezig Mevr. J. Moelker, De heer B. Bremer en de Fam. van Reekum.

2.

Notulen van de jaarvergadering 1 maart 2002
Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen, met dank aan de secretaresse worden de notulen
dan ook vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
- Brief van de heer H. Wormgoor, wordt behandeld onder punt 8.
1) M.b.t. paasvuur kunnen wij u mededelen dat er een akkoord is met de gemeente, paasvuur
mag worden gehouden aan Noordharen, land is van de gemeente, wordt gehuurd door Fam.
Wiekema. Regels en toezicht zijn streng en hier wordt ook op toegezien, geen sloophout
etc. alleen snoeihout mag worden ingebracht. Via ’t Ruunder Waopen en De Wolder Courant
wordt hier kenbaarheid aangegeven.
2) Parkeren Westerstraat blijft een probleem, er is nu een voorstel waarin een akkoord is
bereikt over parkeerhavens, tekening ligt ter inzage. De glascontainers zullen van de
kruising Westerstraat / De Kaamp worden verwijderd.
3) Verlichting op de Brink gedurende de feestdagen was een succes, Dorpsbelangen Rune
heeft hier een financiële bijdrage aangeleverd.
4) “Kleine paddie” is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente.
5) Inzake verlichtingsplan initiatieven vanuit Ruinen, bewoners zullen via ’t Ruunder Waopen
worden opgeroepen ideeën en suggesties schriftelijk kenbaar te maken. Plan is om eerst de
schoolroutes aan te pakken.
6) VVVo heeft initiatieven genomen te gaan praten met de gemeente inzake de mogelijkheden
van de ijsbaan, Dorpsbelangen Rune is ook in deze commissie vertegenwoordigd.

4.

Jaarverslag penningmeester
Er zijn geen vragen / opmerkingen.

5.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie, de heer J. Verhoeve en mevrouw P. Benning, wordt voorgesteld de
penningmeester decharge te verlenen, voorzitter bedankt de kascommissie en de
penningmeester voor het opstellen van het financieel jaarverslag. Het financieel verslag wordt
hiermee vastgesteld.

6.

Nieuw lid kascommissie
De heer J. Verhoeve is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet, reserve kandidaat,
mevrouw L. v/d Molen, wordt bereid gevonden naast mevrouw P. Benning in de kascommissie
plaats te nemen. Reserve kandidaat is mevrouw J. Schiphorst.
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7.

Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de heer A. de Boer en mevrouw I. Siepel, deze worden door de voorzitter
vriendelijk bedankt voor hun inzet welke ze hebben bijgedragen aan Dorpsbelangen Rune.
De heer H. Mooij heeft inmiddels een aantal vergaderingen bijgewoond en de heer W. Jalvingh
heeft zichzelf kandidaat gesteld, er zijn geen berichten van tegenkandidaten ontvangen.
-2De voorzitter stelt de vergadering dan ook voor om akkoord te gaan met de aanstelling van de
heren H. Mooij en W. Jalvingh als bestuurslid van Dorpsbelangen Rune.
Met applaus gaat de vergadering akkoord.

8.

Wat verder ter tafel komt
- Brief van de heer H. Wormgoor, de voorzitter geeft de heer Wormgoor het woord;
De heer Wormgoor geeft aan;
- Al een jaar geleden de brief gemaakt maar nu pas verstuurd.
- Lid geworden tijdens de herindeling van de gemeenten om nadelen bespreekbaar te maken.
- Overleg met B & W.
- Meer “agenda power” met name twijfels over doelstelling van optreden van Boeren Blond.
- Verwachting meer profiel en boddy.
- Agenda of deze niet uit meer punten kan bestaan
- Hoe bereiken problemen het bestuur
De heer R. Bralten sluit zich aan bij de woorden van de heer H. Wormgoor.
Voorzitter laat weten;
- Dat op sommige momenten het beter is om stille diplomatie toe te passen dan met te veel
tamtam naar de media te gaan, zaken zijn vaak nog niet concreet.
- Met grote regelmaat is er overleg met de gemeente waar geregeld discussies plaatsvinden
- Via de pers wordt geregeld aandacht besteed aan bepaalde zaken, hier wordt niet altijd op
gereageerd, bestuur overweegt inloopavonden, tijdens bestuursvergadering heeft men ook de
gelegenheid in te spreken en zaken kanbaar te maken, hier wordt geen gebruik van gemaakt.
- Via oproepen in bijv. ’t Ruunder Waopen wordt niet of weinig gereageerd, op de voorkant van
’t Ruunder Waopen staat telefoonnummer van voorzitter en secretaris, bestuur is bereikbaar.
- Aan PR wordt gewerkt, er komt een nieuwsbrief en website.
- Een nieuw convenant met de gemeente moet ook bijdragen aan een betere communicatie
tussen gemeente, bestuur en haar leden.
Henny Kuijer merkt op dat persberichten bij haar ingediend kunnen worden.
De heer Wormgoor geeft aan tevreden zijn met de antwoorden en zijn brief is beantwoord.

9.

Rondvraag
- De heer R. Bralten vraagt naar de landelijke schoonmaakdag, voorzitter laat weten dat er
geen vrijwilligers meer zijn, de scholen afhaken en het verzekering technisch en veiligheid
steeds meer problemen veroorzaakt, het probleem ligt nu bij de gemeente.
- De heer A. Veld merkt op inzake verlichtingsplan dat de Netten ook slecht verlicht is en de
Mr. H. Smeengestraat / Netten met sneeuw een ijsbaan is.
- Mevr. T. Smit laat weten dat het parkeren in de Westerstraat nog steeds onduidelijk is.
- Mevr. R. Kuik merkt op dat het ook slecht gesteld is met de verlichting tussen Kuik en
Gemeentehuis, ook de Brink. Klinge is met sneeuw een ijsbaan, waarom wordt hier niet
gestrooid.
- De heer J. Verhoeve merkt op dat de Mr. H. Smeengestraat een racebaan wordt.
- De heer J. de Jonge vraagt naar info borden bij C1000.
- De heer K. Baas merkt op dat er een aantal leden het lidmaatschap hebben opgezegd, het
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bestuur overweegt een wervingsactie, de nieuwsbrief en meer PR hoopt zij leden te werven.
E.e.a. heeft ook te maken met de hoge kosten aan contributies die gezinnen bijv. van div,
verenigingen als sport en muziek voor de kinderen betalen, er worden dan keuzes gemaakt.
- Verlichtingsplan, hierover komt binnenkort een advertentie in ’t Ruunder Waopen.
Voorzitter laat weten alle opmerkingen en suggesties meenemen in de daarvoor bestemde
plannen en gesprekken die daarvoor nog met de gemeente zullen plaatsvinden, veel zaken kunnen
wij op dit moment, helaas alleen maar constateren en bespreekbaar maken met de gemeente.
10.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst naar de jaarvergadering en nodigt
iedereen uit om na de pauze aanwezig te zijn bij een presentatie van de heer Westenberg, die
namens 3VO e.e.a. zal vertellen over verkeersregels en verkeerswegen.
De voorzitter sluit de vergadering.

Vereniging Dorpsbelangen Rune
Bert van Egten
Vice Secretaris
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Jaarverslag 2003 van de vereniging Dorpsbelangen Rune
Dorpsbelangen Rune is ook dit jaar weer actief geweest op het gebied van belangen behartiging voor
het dorp Ruinen. Dit jaar is een begin gemaakt met het zoeken van meer publiciteit voor de activiteiten
voor de vereniging, wat ten dele is gelukt. Zo zijn er publicaties geweest in
't Ruunder Woapen en de Woldenkrant. Daarnaast is de internetsite 'www.dorpsbelangenrune.nl' van
start gegaan en is er een nieuwsbrief uitgegeven. Hiermee wil dorpsbelangen zich meer naar de
bevolking toe presenteren en laten weten waar zij mee bezig is. Het afgelopen jaar zijn een aantal
zaken afgerond. Dit waren o.a.;
• Het verlichtingsplan
Na jarenlang overleg is er een aanvang gemaakt met het verlichtingsplan. De gemeente is begonnen met
het verbeteren van de schoolroute. Hier zijn lampen vervangen door lampen met een hogere en betere
lichtopbrengst. Deze routes zijn hierdoor veiliger geworden. Verder is er een gesprek geweest met
Ambtenaar Velthuis. In dit gesprek zijn de brieven behandeld die door de diverse inwoners en buurten
zijn ingestuurd met betrekking tot donkere plaatsen in de gemeente. Hierbij kwam vooral naar voren
dat het buitengebied (Munnekenweg/ Leeuwte/Broeken/Achterma en het gebied Oldenhave/Ronde
Hoek/Hees) erg donker zijn. Daarnaast zijn er met betrekking tot enkele wandelpaden in het dorp
opmerkingen gekomen dat deze erg donker zijn. Er is een toezegging gedaan door de heer Velthuis dat
hij deze reacties mee zal nemen in het verlichtingsplan en dat er budget voor beschikbaar is om de
problemen op te lossen. Dit gesprek heeft echter plaats gevonden voor de financiële crisis binnen de
gemeente, zodat het de vraag is wanneer een en ander daadwerkelijk opgepakt gaat worden.
•

Het paasvuur
Het paasvuur was dit jaar een enorm succes. De familie Wiekema had een stuk land beschikbaar
gesteld waar het paasvuur kon plaatsvinden. Vele inwoners van Ruinen hebben hun snoeihout naar het
paasvuur gebracht. Doordat vrijwel iedereen zich keurig aan de regels heeft gehouden door alleen
snoeihout te brengen, is de paasbult schoon opgebrand. Er was slechts een restje as overgebleven. Het
was nog even spannend of het vuur aangestoken mocht worden, omdat de wind gevaarlijk richting een
rietgedekte boerderij waaide. De brandweer was echter bereid om wacht te houden, zodat er geen
risico meer aanwezig was. Dorpsbelangen wil hierbij de familie's Wiekema en Kok en de brandweer
bedanken voor hun medewerking aan het paasvuur.
• Convenant
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing, waarin de overheid een intensiever en directer contact
met de bevolking wil, is er een convenant opgesteld waarin samenwerkingsafspraken zijn gemaakt
tussen de gemeente en de verenigingen voor dorpsbelangen. Hierin is bijvoorbeeld afgesproken;
 dat er jaarlijks een gesprek plaatsvindt tussen B en W en dorpsbelangen
 dat er een contactambtenaar is benoemd die als aanspreekpunt fungeert
 dat B en W voor belangrijke beslissingen dorpsbelangen zal raadplegen
 enzovoorts.
Naast deze kwesties zijn er een aantal zaken die lopen en die ons de komende tijd volop bezig zullen
houden, zoals;
• Het gemeentehuis
Dorpsbelangen heeft, mede namens 'Ondernemend Ruinen' en 'Promotie Ruinen' aan het
gemeentebestuur te kennen gegeven dat wij een actieve rol willen spelen in het vinden van een
bestemming voor het gemeentehuis. Dit zal zeer binnenkort leeg komen te staan en dan zal er een
nieuwe bestemming voor het gebouw gevonden moeten worden. Door actief mee te denken kan er
misschien iets moois met het gebouw gebeuren.
-5•

Parkeren op groenstroken

5

Vooral in de jongere buurten van het dorp is er een tekort aan parkeerruimte. Hierdoor worden auto's
in groenstroken geparkeerd. De gemeente heeft te kennen gegeven dat dit niet getolereerd wordt en
dat zij gaat optreden. Eerst met waarschuwingen, maar later met bekeuringen. Gezien de
problematische situatie in sommige straten zal er dus een oplossing bedacht moeten worden. In deze
kwestie is nog geen oplossing bedacht, zodat dit het komende jaar ook zal spelen.
• Glasbakken
Momenteel zijn er twee locaties in het dorp waar glas ingeleverd kan worden. Echter sinds de verbouw
van de C1000 is de glasbak in de Westerstraat ongunstig gelegen en levert deze tevens gevaarlijke
situaties op. Dorpsbelangen heeft de gemeente voorgesteld om deze twee locaties te vervangen door
een centraal inleverpunt nabij de Kaamp. Door bijvoorbeeld een ondergronds systeem aan te leggen zou
dit ook esthetisch mooier zijn. Dit zal echter te kostbaar worden. Er wordt nog steeds nagedacht over
de locatie
• Riolering
Er is een ambitieus plan in de maak om de riolering van Ruinen fors aan te pakken. Dit zou moeten
resulteren in een systeem waarbij water apart afgevoerd gaat worden naar de Ruiner Aa en niet meer
in de zuivering. De zuivering aan de Neuzendijk zal dan waarschijnlijk verdwijnen, alsmede de
overstorten. Tevens omvat het plan om de oude Ruiner Aa in ere te herstellen. Het mag duidelijk zijn
dat, indien dit alles daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dit een zeer ingrijpende operatie zal worden.
Verder zijn er dit jaar bijeenkomsten geweest met als onderwerpen;
 Diftar, een bijeenkomst met als discussie onderwerp het inzamelen van afval tegen een
kilotarief
 Pop 2, dorpsbelangen heeft bij de provincie aangegeven dat de rode contour om het dorp moet
worden aangepast, zodat er ruimte voor woningbouw kan ontstaan.
 Woningstichting, Actium wil beter en nauwer contact met de bevolking, waarbij de
dorpsbelangen verenigingen als aanspreekpunt fungeren
 Gemeentelijke begroting, een bijeenkomst met de raad over de gemeentelijke begroting
 Kerntaken discussie, mag een plattelandsgemeente duurder zijn dan een grote gemeente.

Vereniging Dorpsbelangen Rune
Wim Jalvingh
Secretaris
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