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Datum
Betreft

Aan de leden van
Vereniging Dorpsbelangen Rune

: Ruinen, januari 2008
: jaarvergadering 2007

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2007 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 februari 2008, 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.

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2006 d.d. 22 februari 2007 (bijgevoegd)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2007 secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag 2007 penningmeester (ter inzage op de vergadering)
Verslag kascommissie
Kascommissie 2007 zijn mevr. Klein en dhr. de Jong
Nieuw lid kascommissie
Aftredend is mevr. Klein, reserve lid dhr. Hagen treed tot de kascommissie toe.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar de heer Bert van Egten.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij het bestuur.
Contributie
Rondvraag
Pauze
Presentatie bouwplan Neuzendijk / voormalig waterzuiveringterrein door de heren
Alfred Hamstra (projectleider) en John Breen (stedenbouwkundige) van bureau Urhahn.
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 2006 op donderdag 22 februari 2007
Aanwezig:
: 39 leden en 7 bestuursleden
Afwezig (mkg) : mevr. W. van de Belt, fam. H. Nieuwmans, fam. K. Benak, mevr. W. Verhoeve,
dhr. J. de Jong, dhr. H. Brand, dhr. J. v/d Linde, mevr. Steenbergen,
dhr. Laarman, mevr. E. Pieterson en mevr. G. Leffers – Heeling.
1.

Opening
Om 20.O0 uur opent voorzitter Jan de Lange de vergadering. Hij heet alle aanwezigen
en in het bijzonder gastspreker Eduard Annen van harte welkom.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 28 februari 2006
Opmerking van Dhr. Hakkert, bij de rondvraag 4e alinea wordt vermeld bewoners
Trompenweg, dit moet zijn Hinkenkamp.
Met deze opmerking worden met dank aan de secretaris de notulen vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken.
• Er zijn geen ingekomen stukken.
• Mededelingen:
o Koffie is van de vereniging.
o Coördinatie oud papier ligt in handen bij Dorpsbelangen, zie ook belangrijke
telefoonnummers achter op ’t Ruunder Waopen of www.dbrune.nl.
Het is een groot succes. Deelnemende verenigingen zijn ook laaiend enthousiast.
Resultaat opbrengst oud papier tot nu toe 158.000 kilo (ten tijde van vergadering).
o 4 en 5 mei eerst keer was een succes, de laatste jaren wat magertjes.
Onze ervaring heeft ons geleerd dat er meer aandacht aangeschonken moet worden .
Conclusie, Herdenking zal door spreker van de Gemeente worden vertegenwoordigd.
o Paasvuur: gaat ook dit jaar weer door, bij de familie Niezing op het land met
met ook dit jaar medewerking van de Geuzingers.
o Waterplan: Alle belangenverenigingen van de Wolden zijn hier bij betrokken.
Er wordt ons gevraagd om mee te denken bijv: hoe onderhoud je een sloot etc.
Het plan bestaat uit drie stappen, er volgen nog enkele sessies.
Informatie hierover is te vinden op onze website.
o Onze website onze trots, veel informatie is hierop terug te vinden.
Ons advies maak hier gebruik van.
o B&W 3 april 2007 gaan we weer rond de tafel.
Enkele onderwerpen waarvan wij vinden dat hier nu eens de nodige aandacht
aan wordt geschonken zijn: Verkeersveiligheid, Kruising Neuzendijk/Meppelerweg
snelheidscontroles zijn opgevraagd.
Hier willen met beperkte middelen veiligheid creëren.
Onderhoud wegen, slechte wegdek Oosterstraat onderhoud hier is structureel nog niet
mogelijk. Toch de Gemeente pushen hier wat aan te doen.
o Brug Munnekenweg: wordt vervangen door een nieuwe brug.
Ons advies is hierbij gevraagd, wij hebben aangegeven de brug te laten liggen, niet
afsluiten dit om sluipverkeer te voorkomen.
Er zullen ook enkele bomen gesnoeid moeten worden.
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4.

Jaarverslag secretaris
Dhr. ….. geeft aan dat hij bovenaan de namen van het bestuur mist + functie, deze zullen de
volgende keer worden meegenomen, deze zijn ook op de website terug te vinden.

5.

Jaarverslag Penningmeester
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

6.

Verslag kascommissie
Kascommissie heeft controle gehad en verzoekt het bestuur om de penningmeester decharge
te verlenen, voorzitter bedankt de penningmeester en stukken worden vastgesteld.

7.

Nieuw lid kascommissie
Mw. Klein en Dhr. De Jong zijn voor 2007 de kascommissie.
Nieuw reservelid is dhr. Hagen (zandkamp 2)
Dhr. Ritsma is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn diensten.

8.

Bestuursverkiezing
Jan de Lange is aftredend en herkiesbaar, hij wordt met algemene instemming herkozen.
Sent Niezing en Roelien Tissingh zijn aftredend en niet herkiesbaar, zij worden
door het bestuur vriendelijk bedankt voor hun inzet. Als opvolgers draagt het bestuur
Grea Koekoek en Gert Nijstad voor als nieuwe bestuursleden.
Er zijn geen tegenkandidaten en het voorstel wordt dan ook aangenomen.

9.

Voorstel statutenwijziging
Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen en aan te passen /updaten.
Wijzigingsvoorstel 3 jaar te laten volgen in periodes van 3 jaar voor onbepaalde tijd, dit
i.v.m. kennis bepaalde projecten vergen veel tijd en zijn vaak na 2 periodes van 3 jaar niet
afgerond.
Het stemmen hiervoor kan niet in deze vergadering plaatsvinden omdat er 2/3 van het aantal
leden aanwezig moet zijn.
Het bestuur stelt een tweede stemmingsronde voor op Donderdag 15 maart 2007, aanvang
19.30 uur bij Hotel / café Kuik.

10.

De kei van Rune
Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor Hennie Kuijer als Kei van Rune.
Zij heeft jarenlang Rune op een positieve manier in de media gezet en daarnaast
bij radio Drenthe Rune ook geregeld genoemd of actief Rune er bij betrokken.

11.

Rondvraag
Hilda Broekman: Zij vindt het jammer dat wij nieuwbouw noemen, zij zou graag zien dat we
starterwoningen vermelden.
> De gemeente heeft capaciteit problemen.
Binnen de gemeente is nu iemand aangesteld die zich exclusief gaat bezighouden met
woningbouw. Wij doen ons uiterste best om dit alles te bespoedigen maar dan moet
het wel van twee kanten komen. En zeer zeker noemen we ook de starterwoningen
hiervoor hadden wij een plan gecreëerd om De Kaamp Actium benaderd
Bij de Gemeente de Wolden ligt het plan om 300 woningen in Gemeente de Wolden te
bouwen. We praten hierover een termijn van 10 jaar gemiddeld 30 woningen.
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Oud bestuurslid geeft als reactie dat bepaalde projecten lang duren maar toch uiteindelijk wel
resultaat hebben.
Bouwplan Bos: Er is een strijd tussen projectontwikkelaars en de Gemeente over het bouwrijp
maken . Men zou zien dat DB meer publicatie weergeven in krant over nieuwbouw
> Mening bestuur is dat je valse verwachtingen gaat creëren, omdat het in handen is van
een projectontwikkelaar weten wij het fijne her ook niet altijd van.
Zo gauw er iets bekend is wordt u hierover geïnformeerd.
Kan de Bokd niets doen is een vraag van Hilda:
> Bokd is een ondersteunende factor, er is overleg wanneer mogelijk.
Lineke v/d Molen: Is het waterplan een vervolg op het waterproject 2e fase.
> Dit wordt hierin meegenomen.
Mw. Hagen: 4 mei, Herdenking verliep niet helemaal vlekkeloos (rommelig),
kan het joodsmonument worden meegenomen met de algemene herdenking.
> Begin van de herdenking is een briefing geweest om alles structureel te laten
verlopen, maar helaas is dit niet goed ten gehore gekomen.
Wij nemen deze ervaring mee.
Auto’s op de Brink, is er een mogelijkheid voor een blauwe zone
> Dit voorstel zal voorgelegd worden aan B&W
Waterproject: Wanneer dit voltooid zou zijn zouden de perken ook opgeknapt worden,
dit is niet gebeurt.
> Wij als DB stellen voor dat er een brief naar gemeente gestuurd wordt en wij
zullen dit als DB ondersteunen.
Bouwschoppenkamp + Zandkamp speeltuin is een grote kattenbak dit kan niet.
Is er mogelijkheid voor een speeltuinvereniging.
> Wij kunnen niets meer betekenen als DB, de bal ligt bij gemeente / bewoners.
Dhr. Hakkert: Er zijn verenigingen die belangstelling hebben voor het oud papier.
> Zij kunnen zich aanmelden maar zullen op een wachtlijst komen te staan.
12.

Pauze

13.

Presentatie door de heer Eduard Annen

14.

Sluiting
Voorzitter sluit de jaarvergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
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DORPSBELANGEN RUNE
Jaarverslag 2007 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Het jaar 2007 is een bewogen en vruchtbaar jaar geweest. Veel zaken waar wij ons als Dorpsbelangen
Rune (DR) voor in hebben gezet beginnen vruchten af te werpen. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen
op het gebied van woningbouw en speelruimtebeleid. Ook is in 2007 het eerste jaar oud papier
afgerond tot ieders voldoening. We hebben eind 2007 kennis kunnen maken met de nieuwe
burgemeester Peter Snijders, waar wij een positieve indruk van hebben. De nieuwsbrief is de laatste
keer opgenomen in het Ruunder Waopen, in plaats van onze eigen huis-aan-huis verspreiding.

Het bestuur
In 2007 bestond het bestuur ui t de volgende samenstelling;
Jan de Lange
voorzitter
Jeannette Kelly
secretaris
Grea Koekoek
penningmeester
Wim Jalvingh
vice-voorzitter
Herbert Mooij
vice-secretaris
Gert Nijstad
bestuurslid
Bert van Egten
ledenadministratie en website

Speelruimtebeleid
In het jaarverslag van 2006 melden wij nog dat wij ten aanzien van het speelruimtebeleid de bal terug
hebben gelegd bij de gemeente. Immers, per 1 januari 2008 zou de gemeente haar handen van het
onderhoud van de speeltuinen aftrekken. Inmiddels heeft Dorpsbelangen Rune gemeend toch de
handschoen op te pakken, met de zin om te proberen speeltuinverenigingen op te zetten.
Na een redelijk moeizame start is de bevolking zich er inmiddels van bewust dat er inderdaad geen
onderhoud meer wordt gepleegd. Een aantal mensen is opgestaan, en zo heeft ons bestuurslid Grea
Koekoek toch een goed gevoel gekregen over haar inzet en het gevolg wat zich heeft voorgedaan.
We zijn er nog lang niet, maar er tekenen zich positieve ontwikkelingen af.

Het Paasvuur
Dit behoeft verder geen betoog meer; ook in 2007 hebben we weer genoten van een prachtig paasvuur,
goed weer, gezellige sfeer, mooi groot paasvuur, wat willen we nog meer. De Geuzingers hebben ook dit
jaar weer gezorgd voor koek en zopie. Van ons oud bestuurslid Sent Niezing hebben we opnieuw
toestemming gehad om zijn land te mogen gebruiken. Vanaf hier onze dank daarvoor.

Waterproject
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. Ook in 2007
is naar onze mening nog niet alles opgelost, en zullen wij dit opnieuw onder de aandacht brengen.
Het waterplan krijgt een vervolg in de vorm van een aanpassing van de Oude Aa, die vlak achter de
Zuides loopt. Het is de bedoeling dat deze meer zijn oude loop gaat krijgen en dat er meer aandacht
komt voor het pad wat er langs loopt. Ook hierover is DR in gesprek met de gemeente.
Meer hierover is te vinden op www.reestenwieden.nl, ga dan naar projecten en waterplan De Wolden.
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Nationale Dodenherdenking
Evenals in voorgaande jaren heeft Dorpsbelangen ook in 2007 de Nationale Dodenherdenking op 4 mei
georganiseerd. Het draaiboek is op kleine punten waar nodig iets aangepast en Crescendo heeft met
een delegatie de Last-post verzorgd. De stille tocht vertrekt vanaf de pomp in de Westerstraat naar
het monument op de Brink. Vervolgens was is er de gelegenheid om het Joods monument en het
monument van de heer Roelfsema te bezoeken.
Na afloop kon men voor een kop koffie terecht bij Hotel Kuik.

Nieuwbouw in Ruinen
Woningbouw in Ruinen heeft in september 2007 een andere, naar het idee van DR positieve, wending
gekregen met de start van de ontwikkeling van het plan Neuzendijk.
De gemeente werkt samen met Buro Urhahn om dit plan te ontwikkelen en de haalbaarheid hiervan te
bekijken. Medio 2007 is een werkgroep aangesteld waarin ook een Dorpsbelangen Rune is
vertegenwoordigd. . Het plan omvat de bouw van circa 30 woningen.
Ook plan Bos / Oldenhave krijgt meer vorm, inmiddels ligt er een concreet plan hiervoor bij de
gemeente.

Oud papier
In september 2007 is een vergadering gehouden waarin de opbrengst van de oud papier actie is
verdeeld onder de deelnemende verenigingen. In de media heeft u hiervan kennis kunnen nemen.
Per vereniging kon een bedrag van circa € 1.680 overgemaakt worden. De Geuzingers hebben hun outfit
deels vervangen en het Prinsepaard koopt nieuw materiaal. Gesteld kan worden dat de bevolking zeer
tevreden is met het gebruik van de extra kliko.

Website
In 2007 is de website van Dorpsbelangen Rune vernieuwd, dit had voornamelijk te maken met
technische veranderingen. De site in nu eenvoudiger te beheren en overzichtelijker geworden.
Het gastenboek is goed bereikbaar, waarvan helaas nog te weinig gebruik van wordt gemaakt en is er
ook een forum aanwezig waar men kan discussiëren over eigen aangemaakte onderwerpen.
Ook is de naam van de site veranderd, deze is nu te vinden op www.dbrune.nl , ga eens kijken.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van DB komt 2 keer per jaar uit en wordt huis aan huis verspreid, er zijn plannen om
deze in ’t Ruunder Waopen op te nemen.

Verder zijn er dit jaar een aantal bijeenkomsten geweest:
- het jaarlijks overleg met B&W
- jaarvergadering BOKD te Spier
- diverse regiobijeenkomsten BOKD
- 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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