DORPSBELANGEN RUNE
Postbus 20
7963 ZG Ruinen
T 0522 – 47 11 82
E info@dbrune.nl
W www.dbrune.nl
Aan de leden van
Vereniging Dorpsbelangen Rune
Datum
Betreft

: Ruinen, maart 2010
: jaarvergadering 2009

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2009 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op Donderdag 25 maart 2010, aanvang 20.00 uur in
H.C.R. De Stobbe te Ruinen.

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

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2008 d.d. 25 maart 2009
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2009 secretaris
Jaarverslag 2009 penningmeester
Verslag kascommissie
Kascommissie 2009 zijn de heer Hagen en de heer Scheper
Nieuw lid kascommissie
Aftredend is de heer Hagen, reserve lid de heer Buiter zal voor 2010 tot de
kascommissie toe treden, er dient een nieuw reservelid te worden aangewezen.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heer Herbert Mooij en de heer Gert Nijstad.
Het bestuur stelt voor om de heer Ben van Geloven tot het bestuur van DB Rune te
laten toe treden.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij het bestuur.
Contributie
Rondvraag
Pauze
Gastspreker Willem Kruithof (verteld over zijn ervaringen van de Olympische Winter Spelen in Vancouver)
Sluiting

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

Vereniging Dorpsbelangen Rune
W. de Blécourt
Voorzitter

DORPSBELANGEN RUNE
Notulen van de jaarvergadering 2008 d.d. 25 maart 2009
Aanwezig:
: 28 leden en 6 bestuursleden
Afwezig mkg : Dhr. Herbert Mooij

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2007
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de secretaris vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Koffie is voor rekening vereniging
- Benaderd door de gemeente, deze wil een netwerk AED opzetten.
DB Rune heeft tijdens de trektocht TV Drenthe (2008) € 250,- gedoneerd en dit is hier een
voortvloeisel uit. Wij zoeken iemand uit het ledenbestand die een netwerk zou willen opzetten
betreffende AED. Er zijn verschillende cirkels aangegeven waar het netwerk AED opgezet
gaat worden. Via onze website kunt u hierover meer lezen.
- Opschoondag; DB Rune is benaderd door één van de leden waarom Ruinen ontbrak.
Wij hebben in het verleden al geprobeerd om iets op te zetten maar dit had geen succes.
Voor het komende jaar willen wij daarom een oproep doen of een van de leden dit zou willen
coördineren. Uit de zaal komt een reactie dat de school zou dit toch kunnen doen. Heeft dit al
is gedaan en we kunnen voor het komende jaar de school wel benaderen.
- Kloosterveld; Natuurmonumenten is bezig met het ontwikkelen van het Dwingelderveld.
Dhr. Kist uit de werkgroep geeft in het kort een verslag wat het project zoal inhoud en waar
zij zich mee bezig houden.
Het voornamelijk probleem is het afgraven van de grond.
Noorderveld 600m3 gedeelte van het zand zal gebruikt worden om een geluidswal aan
te leggen bij Eursinge 2km lang 6 m hoog. Het transport is nog onduidelijk, naar alle
waarschijnlijkheid komt er een noodweg N375 en bij de Ruiner A een oversteek.
DB Rune is benaderd door de werkgroep en wat ons zorgen baart is de verkeersveiligheid.
- Woningbouw Neuzendijk staat stil i.v.m. onderzoeken betreffende de flora en fauna
- Oud papier , pilot van 3 jaar zit erop, hoe nu verder ?
Wethouder L. Koster geeft hierover een toelichting hoe we dit nu verder gaan organiseren .
Er zijn richtlijnen opgesteld in samenwerking met adviseurs.
Het voorstel van de Gemeente is een rouleer systeem in te voeren.
DB Rune maakt vrijwillig plaats en ook hebben we vernomen van de ouderraad school dat zij
ook plaats maken voor de volgende vereniging.
Dat betekent dat de volleybal en judo in 2009 kunnen instappen.
Dhr. Mos vraagt wie zich nu bezig houd met de organisatie ?
Dit blijft in handen van DB Rune, er wordt een convenant opgesteld die door de
deelnemende verengingen zal worden getekend.
Dhr. Pronk vraagt zich af waarom er niet meer verenigingen in de roulatie geplaatst worden.
DB Rune heeft gekozen voor continuïteit en kwaliteit en daarom gaat onze voorkeur uit
naar 6 verenigingen.
Dhr. Pronk geeft ook aan dat het voor de vereniging Kunst naar Kracht onmogelijk is gezien
de leeftijd om mee te draaien in oud papier, kunnen wij hierover niet nadenken ?
Voorzitter geeft aan dat wij hier op terugkomen.
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- Verkeersveiligheid rondom school fase 1 is voltooid en fase 2 is hangt samen met een
kapvergunning, van 2 bomen is deze afgewezen DB Rune heeft het bezwaarschrift
ondersteunt veiligheid van kinderen geven wij de voorkeur.
Met enkele weken zal het waarschijnlijk gerealiseerd worden en kunnen de werkzaamheden
van fase 2 voortgezet worden
- Nationale dodenherdenking, informatie hierover komt in ’t RW en website.
- Paasvuur is afgelast i.v.m. het slechte weer en om problemen van afvoer te voorkomen en
behoud van het land is er voor gekozen om het af te lassen
Dit jaar staat het weer op het programma op het land van Sent Niezing
- Dhr. Smit vraagt om welk gebied gaat het met betrekking tot het Kloosterveld.
Zijn vraag wordt door Dhr. Kist toegelicht.
- Waterplan : Er zijn nogal wat straten die nazakken.
Wethouder Koster antwoord dat wegen onderhoud een punt van aandacht blijft.
- Dhr. Mos heeft vragen betrekking plan Bos/Oldenhave wij van DB zijn hier niet bij betrokken
ontwikkelingen kun je vinden via de website van de gemeente.
- De Brink e.o; hierover zijn weer nieuwe gesprekken met gemeente en ondernemend Ruinen.
- Nieuwbouwplan Neuzendijk; momenteel zijn er onderzoeken betreft flora en fauna wet.
4. Jaarverslag 2008 secretaris
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de secretaris vastgesteld.
5. Jaarverslag 2008 penningmeester
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de penningmeester vastgesteld.
6. Kascommissie
Dhr. de Jong en Dhr. Hagen hebben maandag 23 maart 2009 samen met de penningmeester
kasstukken gecontroleerd. De heer de Jong vraagt de vergadering om de penningmeester
decharge te verlenen, de vergadering stemt hiermee in.
Een vraag van Dhr. Buiter verschil in saldo, dit zit in afrekening oud papier .
Dhr. De Jong treed af wordt bedankt voor zijn diensten en ontvangt een attentie.
De voorzitter bedankt de penningmeester en stukken worden vastgesteld.
7. Nieuw lid kascommissie
Dhr. Hagen en Dhr. Scheper zijn de kascommissie voor 2009
Dhr. Buiter reservelid kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Wim Jalvingh is aftredend, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en ontvangt een attentie.
Aftredend en herkiesbaar Bert van Egten en Herbert Mooij, met instemming van de
vergadering zullen Bert en Herbert het bestuur nog een jaar vergezellen.
Bert Groen en Wim de Blécourt worden voorgesteld als nieuwe bestuurs kandidaten, er hebben
zich geen tegen kandidaten gemeld, met instemming van de vergadering worden beide heren
welkom geheten in het bestuur van DB Rune.
9. Contributie
Contributie voor 2009 blijft ongewijzigd, namelijk 5 euro.
10. Pauze
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11. Presentatie enquête
De ontmoeting, dorpsvisies over een aantal jaren nieuwe dorpsvisies hierop sluit
onze enquête aan.
Dorpsvisies ontwikkelt door de gemeente in samenspraak met bewoners dorpen meedenken
Hoe de leefbaarheid verbetert kan worden.
Klankbordgroep toets het voorstel.
Oosteinde, Koekange/Linde zijn de eerste betrokken dorpen bij de dorpsvisie.
Diverse reacties enquête;
- Huisartsenpraktijk; er zijn plannen voor nieuwbouw / uitbreiding.
- Tandarts neemt geen nieuwe patiënten aan, hierover bestaat veel commotie en moeten
buiten Ruinen op zoek naar een tandarts.
- Dhr. Kist: leeftijd respons 26-45 jaar goed.
Oplossing respons jongeren misschien persoonlijk richten aan de jongeren en niet adres
gericht.
- Dhr. Baas: Snelheid 60 km Echtenseweg bij de zandweg staat een bord einde 60
sanering begin en eind. Plan duurzaam veilig te maken.
- 30 km Westerstraat , Armstraat einde 30 .
Ruinen zuid 30 km waarom niet alles 30 km ?
Voorzitter; Dit probleem heeft onze aandacht.
12. Rondvraag
- Dhr. Pol; Aan de Anserweg zijn de bermen zeer slecht, gemaild met de Gemeente
maar hier wordt geen gehoor aangegeven.
Voorzitter: telefonisch contact opnemen met gemeente over klachten aangaande wegen
etc. hiervoor is een speciaal telefoonnummer.
- Wie houdt zich binnen DB Rune bezig met Dwingelderveld ?
Voorzitter; Deze functie zal de heer Groen op zich nemen.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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DORPSBELANGEN RUNE
Jaarverslag 2009 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Het jaar 2009 is een jaar geweest met vele ontwikkelingen en projecten die zijn
afgerond. Ook zijn er weer nieuwe projecten op ons pad gekomen die onze aandacht
hebben en waar we ons de komende tijd actief mee bezighouden.

Bestuur 2009
Jan de Lange
Jeannette Kelly
Grea Koekoek
Wim de Blécourt

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter

Herbert Mooij
Gert Nijstad
Bert Groen
Bert van Egten

vicesecretaris
bestuurslid
bestuurslid
ledenadm. en website

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid in Ruinen is ook thema die Rb Rune meerdere malen bij het college heeft
aangehaald. Veel zwaar verkeer door het dorp is ons een doorn in het oog. Slechte verlichting rondom
Prinsenije en een gevaarlijke kruising bij Neuzendijk/Meppelerweg moeten zeker worden aangepakt.
Ook het komen en gaan bij school kon beter. De voorgestelde verkeerssituatie rondom ’t Marseland is
inmiddels gereed wij zijn er zeer trots op dat dit nu gerealiseerd is. We gaan zeker door met
gesprekken ter verbetering van de andere verkeersonveilige-situaties.

Paasvuur
Dit behoeft verder geen betoog meer; ook in 2009 hebben we weer genoten van een prachtig paasvuur,
weer goed, sfeer goed, paasvuur goed, wat willen we nog meer. Van onze vorige bestuurslid Sent
Niezing hebben we opnieuw toestemming gehad om zijn land te mogen gebruiken. Vanaf hier onze dank
daarvoor.

Nationale Dodenherdenking
In 2009 is de stille tocht evenals voorgaande jaren georganiseerd door DB. Namens de gemeente heeft
Bert Damming een woord gesproken. Crescendo speelde de lastpost en het Wilhelmus.
Na afloop was er voor de aanwezigen weer gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen bij Kuik.

Nieuwbouw in Ruinen
In 2009 heeft in Ruinen een aantal ontwikkelingen op gebied van woningbouw plaats gevonden.
Voormalig Groene Kruisgebouw: Er is een start gemaakt met de bouw van appartementen aan de
Stoffersweg. Hier heeft DB Rune verder geen inbreng in gehad maar wij juichten dit wel toe.
Voormalig garage Veld: Er is gestart met woningbouw aan de MR. Harm Smeengestraat.
Visio Ruinen zal hier hun intrek nemen.
Bos / Oldenhave: De gemeenteraad heeft in 2009 met minimale meerderheid de weg vrij gemaakt voor
de bouw van 33 woningen. Dit plan ontwikkelt zich in 2010 verder. Over verdere invulling van het plan is
er overleg tussen gemeente en projectontwikkelaar gaande.
Neuzendijk: Dit plan is in afwachting van een onderzoek aangaande de flora en fauna wet.
Wij hopen in de loop van 2010 u hierover verder te berichten.
Zuides 3: DB Rune heeft in 2009 samen met Ondernemend Ruinen nogmaals de gemeente verzocht om
de mogelijkheden van plan Zuides 3 te onderzoeken.
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Ontwikkeling Brink
DB Rune vindt de Brink erg belangrijk, ook voor de leefbaarheid van het dorp. Echter vindt er wel een
verpaupering/leegstand plaats. Het besef om de Brink zo spoedig mogelijk aan te pakken is er zowel bij
de inwoners als bij de gemeente. Eind augustus 2009 heeft de gemeente een onderzoek gepresenteerd,
waaruit blijkt dat er nu kansen liggen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente besloten
er een gevolg aan te geven. Er is nu een project opgestart ter verbetering van de Brink in combinatie
met verbetering van het winkelbestand in Ruinen, waarbij gewerkt naar comfortabel, compact en
concentratie van woningen en winkels. Dit zal wel wat jaartjes vergen, waarbij fase 1 de oude bank is.
De gemeente treedt op als regisseur en db Rune neemt zitting in de stuurgroep en de klankbordgroep.
Db Rune wil er hard aan trekken, om samen met alle belanghebbenden een mooi resultaat neer te
zetten.

Oud papier
In september 2009 is een vergadering gehouden waarin de opbrengst van de oud papier actie is
verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Iedere vereniging kon een bedrag van ruim 1800,bijschrijven. Verder is er een wisseling geweest. DB Rune en ouderraad zijn in 2009 er uitgestapt en
volleybal- en judovereniging zijn erin gekomen. Vanaf heden wordt er met een rouleer systeem
gewerkt, dit rooster staat op www.dbrune.nl.

Onderhoud wegen
Een aantal jaren geleden is in het kader van het waterproject veel nieuwe riolering in Ruinen aangelegd.
Dit was prachtig project, maar door het inklinken van grond ontstond er in de loop van de tijd bij veel
verzakkingen in de wegen plaats. De gemeente heeft in overleg met DB Rune in 2009 veel van deze
wegen herstraat.

Dwingelderveld
Er is al geruime tijd sprake van om het Dwingelderveld op een aantal punten anders in te richten.
Met name het Noordenveld en het Kloosterveld zijn hierbij in beeld.
De aandacht van dorpsbelangen Rune heeft zich natuurlijk gericht op de gevolgen van het herinrichten
van het Kloosterveld. Met name de afvoer van de bouwvoor van het Kloosterveld en de gevolgen van
vernatting voor de omgeving vragen de aandacht. Al in een vroeg stadium heeft onze vereniging erop
aangedrongen dat de afvoer van de vele kubieke meters grond vanaf het Kloosterveld niet over de
bestaande smalle wegen ten zuiden en ten oosten van het Dwingelderveld mag plaats vinden. Dat
pleidooi heeft gehoor gevonden.
Namens dorpsbelangen Rune wordt door werkgroepen van bewoners uit de directe omgeving van het
Kloosterveld de problematiek van de afvoer van grond en van de vernatting van het Dwingelderveld op
de voet gevolgd. Dorpsbelangen Rune voert met deze werkgroepen overleg.

AED
DB Rune is samen met EHBO bezig met het opzetten van een netwerk voor AED’s. Wij vinden het
belangrijk dat we voor de zomer een dergelijk netwerk in de benen te hebben. Want daarmee zal
Ruinen een belangrijke voorziening rijker zijn.
Een AED wordt gebruikt bij hartfalen en na een 112 telefoontje wordt automatisch SMS-je gestuurd
naar mensen die deel uit maken van het netwerk.
Zij gaan naar één van de 3 AED's die in Ruinen worden opgesteld. Met deze AED kan dan begonnen
worden met het verrichten van levensreddende handelingen in afwachting van professionele hulp. We
hebben nog een paar AED-bedienaars nodig! Dus vindt u het ook belangrijk, meld u dan aan bij Db Rune
als AED-bedienaar.
Voor een goed dekkend netwerk hebben we nog 1 AED extra nodig. Dat kost geld. Db Rune is bezig via
sponsoring door organisaties, verenigingen en instellingen dit geld bij elkaar te krijgen. Voor verdere
informatie kunt u terecht op onze website www.dbrune.nl of bij de EHBO vereniging Ruinen.
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Enquête
Eind 2008 hebben wij een enquête huis aan huis verspreid, met als thema “Leefbaarheid Ruinen”.
De uitslag van de enquête is inmiddels bekend gemaakt en via www.dbrune.nl te downloaden.
De enquête is aangeboden aan B&W en raadsfracties en is zeer positief ontvangen.
N.a.v. de enquête heeft DB Rune in najaar 2009, afzonderlijk gesprekken gevoerd met de wethouders.
Enkele punten uit de enquête zijn door DB Rune besproken met een aantal ondernemers.

Bijeenkomsten
Verder
-

zijn er dit jaar een aantal bijeenkomsten geweest:
jaarlijkse overleg met B&W
gesprekken met verschillende wethouders
voorzittersoverleg dorpsbelangen verenigingen
jaarvergadering en regiovergadering BOKD
periodiek overleg met Actium
overleg met ondernemend Ruinen
overleg met Nationaal Park Dwingelderveld
nieuwjaarsvisite gemeente, historie en ondernemend Ruinen
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