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Datum
Betreft

Aan de leden van
Vereniging Dorpsbelangen Rune

: Ruinen, februari 2007
: jaarvergadering 2006

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2006 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 22 februari 2007, aanvang 20.00 uur in H.C.R. Kuik te Ruinen.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2005 d.d. 28 februari 2006 (bijgevoegd)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester (ter inzage op de vergadering)
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar de heer Jan de Lange
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Sent Niezing en
mevrouw Roelien Tissingh
Het bestuur stelt voor om mevrouw Grea Koekoek en de heer Gert Nijstad tot het
bestuur te laten toetreden.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij het bestuur.
Voorstel statutenwijziging
De Kei van Rune
Rondvraag
Pauze
Presentatie door de heer Eduard Annen
Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Rune
J.A. de Lange
Voorzitter
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DORPSBELANGEN RUNE
Notulen van de jaarvergadering op donderdag 28 februari 2006
Aanwezig:
Afwezig (mkg)

39 leden en 6 bestuursleden
mevr. L. van der Molen, mevr. H. van Kesteren, dhr. H. Wormgoor,
mevr. Kleijn – Driessen, dhr. J. van der Linde, dhr, H. Hovingh, dhr. W. Laarman
(cda), dhr. W. Lutgendorff (cda), dhr. J. Krapels (vvd), dhr. J. van ’t Zand
(gem.belangen) en mevr. G. Leffers – Heeling (gem.belangen)

1.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Wim Jalvingh de vergadering. Hij heet alle aanwezigen en
met name gastspreker Alje Zandt van Natuurmonumenten van harte welkom.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 17 maart 2005
Worden ongewijzigd goedgekeurd, met de aantekening dat Wil Verhoeve in 2004 met
kennisgeving afwezig was.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
• geen ingekomen stukken.
• Mededelingen:
o Voor Dorpsbelangen Rune (DR) staat nieuwbouw hoog op de agenda, vooralsnog lijkt
uitbreiding Hinkenkamp het meest waarschijnlijk. Vanaf nu wil DR er veel meer
aandacht aan gaan schenken.
o Speelruimtebeleid: De gemeente wil de handen afhouden van speeltuinen en alles aan
buurtverenigingen overdoen. Vraag aan het publiek is of hier belangstelling voor is.
Albert de Boer geeft aan dat dit bij de gemeente hoort, hij is er zelf ook doende
mee.
o Oud papier: de mensen die het tot nu toe ophaalden stoppen ermee. De gemeente
heeft geopperd kliko’s af te geven. Verenigingen kunnen hier profijt van hebben. In
plaats van 2 komen er bij elke woning dan 3 kliko’s. Er volgen diverse reacties uit het
publiek.
o Het paasvuur gaat ook dit jaar weer door. De locatie is opnieuw aan het einde van de
Groeneweg op land van de familie Niezing.
o En ook de Herdenkingstocht op 4 mei gaat dit jaar weer door, waarschijnlijk in iets
andere vorm.

4.

Jaarverslag secretaris
• Reactie: wat gebeurt er met de bestrating naar aanleiding van het waterproject?
Wordt meegenomen in besprekingen met gemeente.
• Reactie: Zandkamp oneven kant is niet aangesloten. Waarschijnlijk niet gebeurt omdat
met inmiddels voldoende verhard oppervlak is afgekoppeld. Er zijn meer woningen die
zich wel hadden opgegeven niet afgekoppeld om die reden.
• Verder geen op- of aanmerkingen op het verslag.

5.

Jaarverslag penningmeester
• Het saldo is aan de lage kant.
• Vraag van G. Kiers: blijft de subsidie van De Wolden bestaan? Andere reactie: wens dat
DR voortbestaan subsidies bij de gemeente warm houdt.

6.

Verslag kascommissie:
Mevrouw Schiphorst geeft aan dat de kas prima in orde is en verzoekt het bestuur de
penningmeester decharge te verlenen.
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7.

Nieuw lid kascommissie
• Mevrouw J. Schiphorst is aftredend.
• De heer de Jong geeft zich op als reserve-lid.

8.

Bestuursverkiezing
• Hilda Hoekman is aftredend en niet herkiesbaar, zij wordt door het bestuur vriendelijk
bedankt voor haar inzet. Als opvolgster draagt het bestuur Jeannette Kelly voor als
nieuw bestuurslid, er zijn geen tegenkandidaten en het voorstel wordt dan ook
aangenomen.
• Wim Jalvingh en Herbert Mooij zijn aftredend en herkiesbaar, ze worden met
algemene instemming herkozen.

9.

Kei van Rune
Na enige jaren geen Kei van Rune te hebben toegekend heeft DR gemeend Muziekvereniging
Crescendo dit jaar de Kei van Rune toe te kennen. Crescendo heeft de laatste jaren door
grote inzet een enorme groei doorgemaakt en hun ledental is inmiddels gestegen tot boven
de 100. Waarvoor hulde! De Kei wordt uitgereikt aan Meine Jan Zegeren, voorzitter van
Crescendo.

10.

Rondvraag
• De heer J. Pol vraagt wat er gebeurt met het Kleine Padtie (verbinding tussen de
Stofakkers en de Westerstraat ter hoogte van Bloemisterij Slagter). H. Mooij geeft
aan dat de vrijwilligers het onderhoud weer hebben teruggegeven aan de gemeente.
• De heer R. Bralten vraagt wat de bestemming is van het terrein van de
rioolwaterzuivering: DR geeft aan dat dit van het waterschap is en dat de bestemming
niet bekend is.
• De heer A. de Boer vraagt wat de plannen met de oude bibliotheek zijn. Er wordt
aangegeven dat de gemeente het wil gunnen aan de hoogste bieder in combinatie met
het beste plan.
• Mevrouw W. Verhoeve vraagt wat de bestemming van de SNS-bank wordt. Aangegeven
wordt dat deze is verkocht, bestemming is nog niet bekend. De heer A. de Boer stelt
voor om hier starterswoningen in te realiseren. De heer H. Hakkert reageert met de
opmerking dat dit van de bewoners van de Trompenweg veel verzet gaat opleveren. De
heer H.J. Scheper geeft een politieke hint.
• De heer R. Wever vraagt hoe het staat met het ophalen van zwerfvuil. DR geeft aan dat
gezien de zeer matige reacties van het publiek geen mogelijkheden ziet dit te
organiseren.
• Er wordt aangegeven dat er veel (verkeers)borden staan her en der, dit zag aangever
liever veel minder. Alje Zandt van Natuurmonumenten reageert dat zij dit liever ook
zien verminderen, maar dat het de openbare weg betreft. DR kan hier geen rol in
spelen.

11.

Pauze

12.

Presentatie Natuurmonumenten
De heer A. Zandt is uitgenodigd om wat te vertellen over het Dwingelerveld. Dit doet hij
aan de hand van de ontwikkeling door de jaren heen. Tevens geeft hij aan waar
Natuurmonumenten nu mee bezig is en hoe men het park in de toekomst verder wil
ontwikkelen.

13.

Sluiting
Nadat een ieder weer een heleboel wijzer is geworden, bedankt de voorzitter de
aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering omstreeks 22.30 uur.
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DORPSBELANGEN RUNE
Jaarverslag 2006 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Ook het afgelopen jaar heeft Dorpsbelangen Rune (DR) weer een actieve rol gespeeld in de belangen
die het merendeel van onze leden bezighoudt. Steeds meer worden we betrokken bij het nemen van
beslissingen die de gemeente wil nemen. Het komt helaas ook voor dat men hier miskleunt, wij als DR
proberen daar zo alert mogelijk op te zijn. De nieuwsbrief van DR is alweer aan haar 7e editie toe
(huis-aan-huis verspreiding). Zo is iedereen in Ruinen altijd op de hoogte van datgene wat zich in ons
mooie dorp afspeelt!

Speelruimtebeleid
Ten aanzien van het speelruimtebeleid is vorig jaar al veel aan de orde geweest. Ons standpunt hebben
we kenbaar gemaakt aan de gemeente. We vinden dat het onderhoud en de vervanging toch echt bij
hen hoort. Omdat de ontwikkelingen op dit moment stil lijken te staan, zullen we dit opnieuw aanroeren
bij de gemeente, het kan niet de bedoeling zijn dat het onderhoud achterwege blijft doordat er geen
verdere beslissingen worden genomen.

Het paasvuur
Ook in 2006 weer een prachtig vuur met een hoge opkomst uit de bevolking. De locatie (einde Groene
Weg / Rietepad) is nu bij iedereen bekend en gemakkelijk te vinden. Ook dit jaar hebben De
Geuzingers weer gezorgd voor de verkoop van koffie en koek, wat gretig aftrek heeft gevonden.

Waterproject (afkoppeling)
Lag in 2005 half Ruinen op de kop door de uitvoering van het waterproject, in 2006 hebben we te
maken gehad met de nasleep hiervan. Op een behoorlijk aantal plaatsen was de bestrating en dergelijke
niet in de oorspronkelijke staat teruggebracht, wat her en der tot ergernis heeft geleid. Naar onze
mening is nog niet alles opgelost en zullen wij in 2007 hier opnieuw aandacht voor vragen.

Waterplan
Gemeente De Wolden en waterschap Reest en Wieden werken samen aan een waterplan voor gemeente
De Wolden. In dit waterplan willen wij voor de komende jaren onze visie weergeven op het beheer van
grond- en oppervlaktewater binnen de gemeente. Deze visie wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt in
aanbevelingen en maatregelen. Adviesbureau Syncera ondersteunt bij het opstellen van het plan.
Gemeente en Waterschap hechten veel waarde aan een breed draagvlak voor het waterplan. Daarom
worden belanghebbenden bij de ontwikkeling van het waterplan betrokken. Wij doen dit in de vorm van
een breed samengestelde klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft een tweeledig doel. Enerzijds
willen wij belangenorganisaties informeren over de ontwikkelingen rond het waterplan. Anderzijds
hopen wij van hen informatie te krijgen over de kansen en knelpunten die zij ervaren ten aanzien van
het waterbeheer in De Wolden. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft op woensdag 10
januari 2007 in Ruinen plaatsgevonden. De komende maanden staan nog 2 bijeenkomsten op de agenda,
hierover zullen wij u t.z.t. over informeren.
Dorpsbelangen Rune is ook vertegenwoordigd in deze klankbordgroep.
Info zie: www.dorpsbelangenrune.nl

Jeugdbeleid
De eerste stappen richting een nauwere samenwerking met de jeugd van Ruinen zijn gezet.
Dorpsbelangen Rune is betrokken geweest bij diverse besprekingen met Stichting Welzijn en een
afvaardiging van de jeugd van Ruinen. Het doel is om ook voor de belangen van de jeugd een rol van
betekenis te kunnen spelen. In de voormalige peuterspeelzaal Roets is in 2006 jeugdhonk Shark-pool
ondergebracht. Hiervoor heeft een grondige opknapbeurt plaatsgevonden.
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Dodenherdenking
Ook in 2006 heeft DB Rune de dodenherdenking op 4 mei georganiseerd, de stille tocht vertrok met
een groot aantal deelnemers en een afvaardiging van de gemeente, vanaf de pomp Westerstraat /
Stoffersweg richting het gedenkenismonument aan de Brink.
Na aankomst heeft een trompettist van Crescendo de last-post opgedragen, na 2 minuten stilte heeft
Crescendo het 1e couplet van het Wilhelmus gespeeld.
Na de kranslegging was er gelegenheid voor een kop koffie.

Nieuwbouw in Ruinen
Dorpsbelangen Rune heeft gemeend nieuwbouw tot één van haar speerpunten te maken.
De contacten met de gemeente zijn op dit moment dusdanig dat men zich er steeds meer van bewust is
dat het ons toch echt menens is. Wil Ruinen zijn jeugd hier houden dan zullen hier betaalbare woningen
gerealiseerd dienen te worden. De eerste stappen zijn gezet, er zijn ook wel diverse ontwikkelingen,
maar in 2007 zullen wij als DR hier naar diverse partijen zeker de aandacht op blijven vestigen.

Oud papier
Sinds de zomer van 2006 is Dorpsbelangen Rune begonnen met de organisatie van het ophalen van oud
papier. De gemeente heeft bij iedereen gebruikt e kliko’s afgeleverd. Bij toerbeurt worden die door 6
verenigingen in het dorp maandelijks geleegd met behulp van 3 vuilnisauto’s. Er wordt elke maand circa
20 à 25 duizend kilo opgehaald. De hele actie loopt goed en mag een waar succes genoemd worden.
Iedere deelnemende vereniging kan hiermee een bijdrage aan zijn eigen kas leveren. Vanaf de start in
augustus t/m december totaal 132.400 kilo !!

Zwerfbus
Na inzet van Dorpsbelangen Rune rijdt de zwerfbus nu ook in Ruinen.
Op vrijdag 12 januari 2007 is de nieuwe Zwerfbus in gemeente De Wolden officieel in gebruik genomen
door wethouder E. Koster-Sassen. Onder de aanwezigen waren raadsleden en vertegenwoordigers van
de Verenigingen van Dorpsbelangen.
Wethouder E. Koster-Sassen benadrukte in haar speech dat de Zwerfbus vervoer op maat is geworden
dankzij de positieve samenwerking met onder andere de Verenigingen van Dorpsbelangen en het OVBureau.
Zo kan men nu - na één telefoontje - ook op woensdagavond naar de Gemeentewinkel en naar de
raadsvergaderingen, twee maal in de maand.

Verder zijn er dit jaar een aantal bijeenkomsten geweest:
- het jaarlijks overleg met B&W
- jaarvergadering BOKD te Spier
- regiobijeenkomst met als thema “Ouderen onder dak” in kleine dorpen
- regiobijeenkomst met als thema “Doen en gedaan krijgen”
- overleg met Actium ten aanzien van woningbouw
- verschillende gesprekken met gemeente t.a.v. speelruimtebeleid, oud papier, woningbouw, zwerfbus
- klankbordgroep waterplan
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