Jaarvergadering 25 maart 2010-04-05
Aanwezig: 15 leden
Bestuur: Jan de Lange, Grea Koekoek, Gert Nijstad, Jeannette Kelly, Bert Groen.
Afwezig mkg: Herbert Mooij, Bert v. Egten
1.

Opening

2. Notulen jaarvergadering 2009,
Afvoer grond moet zijn 600.000m³i.p.v. 600m³
3. Ingekomen stukken: Mededelingen:
Paasvuur
Deze is verplaatst naar 1ste paasdag, maar de locatie blijft hetzelfde.
Op vrijdag en zaterdag kan men snoeihout brengen.
Dodenherdenking 4 mei
Dit jaar wordt uitgebreid aandacht besteed aan het “jubileumjaar”
Wij hebben hierbij om medewerking gevraagd van de school.
Groep 6, 7 en 8 zullen hierbij betrokken worden.
Speeltuinvereniging Ravotti
Ze zijn bezig met een pannakooi. Het liefst zien we deze geplaatst bij school. Financieel
is alles nog niet rond.
Reclamebebording
Stichting Promotie Rune heeft dit in handen.
Wij krijgen ook een plaatsje op dit bord. Het bord zal te zien zijn bij binnenkomst
van Ruinen, maar wanneer is nog onduidelijk.
Onderhoud wegen
DB heeft aangegeven dat de Oosterstraat opnieuw herstraat moet worden ook met het
oog op de Ronde van Drenthe. De Gemeente heeft kenbaar gemaakt dat voor de Ronde
van Drenthe de nodige plekken herstraat zullen worden en nadien zal het grondig bekeken
worden.
AED
Nadat wij naar een infoavond zijn geweest van Hartveilig Drenthe zijn wij
enthousiast begonnen om hier in Ruinen ook een netwerk op te stellen samen met
een actief lid van DB en de EHBO. Inmiddels zijn er al 2 AED’s .
Te weten in de hal van de Priensenije en bij de voetbalkantine buiten.
Men is nog bezig met een 3e AED. Om dit financieel haalbaar te maken, is DB Rune op
zoek naar sponsoren. Medio zomer hopen we dat alles gerealiseerd is.
Als er nog ideeën zijn waar de 3e AED geplaatst kan worden dan horen wij dat graag.
Brandweerkazerne wordt genoemd, mocht dit de locatie worden dan vernemen zij
dit z.s.m.

Verkeer
- Verkeersveiligheid GVVP: is in behandeling bij de Raad.
- Verkeersknelpunt Neuzendijk.
Waar wij ons zorgen over maken is de kruising Neuzendijk. Hierover hebben we
een gesprek gehad met de Gemeente. Op korte termijn zullen de nodige aanpassingen
verricht worden, zoals de belijningen + bebording. Een grote reconstructie zit er voor
eerst nog niet in i.v.m. gezonde eiken. Ook het bushokje is een knelpunt want dit
belemmert het zicht het hokje zal verplaatst worden. Verder is ons voorstel en punt van
aandacht dat het uitzicht moet worden verbeterd en de snelheid wordt aangepakt.
Ook het zwaar verkeer moet via een andere weg. N375 is een optie.
- Lang parkeren op de Brink is al grondig aangepakt men wordt er op gewezen om te
parkeren op de Kaamp, dit heeft goed resultaat.
Oud papier:
- We hebben een pilot van 3 jaar, daarnaast hebben we een nieuw convenant opgesteld.
Dit zal getekend worden door de deelnemende verenigingen. Nieuwe verenigingen voor
het halen van oud papier zijn:
Ravotti m.i.v. oktober 2010
Bassalt m.i.v. oktober 2010
Cresendo m.i.v. 2011
- Een uitgebreid verslag betreffende oud papier kunt u vinden op onze website.
Jaarverslag 2009:
- Rondom het Marseland is de verkeersveiligheid aangepast en gerealiseerd
- Paasvuur was weer een succes
- Nieuwbouw: Over het voormalige “Groene kruisgebouw” is Dorpsbelangen niet in gekend,
maar we juichen het wel toe.
Over Voormalig pand garage Veld wij wel in gekend en hebben onze mening hierover
kunnen geven. Inmiddels is de bouw in volle gang.
- Ontwikkelingen Brink: Heeft onze aandacht en we hopen dat er in de nabije toekomst
ontwikkelingen van start zullen gaan.
- Oud papier: compleet verslag kunt u terug vinden op onze site.
- Onderhoudwegen: Tijdens deze jaarvergadering komt de Wolvenweg naar voren wij
zullen dit meenemen naar de Gemeente.
- Dwingelerveld: Plannen om het veld te vernatten dit heeft gevolgen voor omwonenden.
Het plan ligt ter inzage, hierover houden we nou contact met betrokken instanties en
omwonenden. Bij het bezoekerscentrum zijn ze al begonnen met werkzaamheden.
- AED: Eerder deze avond uitvoerig verslag over gedaan.
- Enquête: Punten die er uitsprongen nemen we mee en heeft onze aandacht.
Bijeenkomsten:
Overleg Actium
Overleg Stichting Welzijn
Overleg Commissie Pronk (werkzaamheden Dwingelerveld)
BOKD
Bij gemeente met college en diverse bijeenkomsten

4. Financieel verslag:
Het kas verslag is goed bevonden.

Dhr. Scheper en Dhr. Hagen bedanken we voor de kascontrole, zij ontvangen hiervoor een
kleine attentie.
Kascontrole commissie 2010: Dhr. Buiter, Dhr. Scheper
Reservelid: Mw. Hagen.
Bestuursbezetting
Gert, Bert en Herbert gaan het bestuur verlaten zij hebben te kennen gegeven dat zij
geen attentie willen ontvangen voor hun inzet maar dat zij dit bedrag doneren voor de
AED. Nieuw lid bestuur Ardi v.d. Zee en na de zomer zal Dhr. J. v. Dommelen ons bestuur
komen versterken.
Contributie
Voor het jaar 2010 geen verhoging contributie.
Kei van Rune
Brandweer ontvangt uit handen van onze voorzitter de kei van Rune
Wij waarderen hun inzet enorm. En daarnaast bestaat de brandweer 90 jaar.

Rondvraag:
Mw. Smit: SNS bank heeft geen pin automaat meer. Dit heeft bij dorpsbelangen
de aandacht. We hebben een brief gestuurd, dat wij dit ten zeerste betreuren .
Volgens Henk Kelly is voor de SNS bank de conclusie geweest dat in een dorp met minder
dan 5.000 inwoners 1 pinautomaat voldoende is. Jaarlijks kost dit de SNS bank zo’n
€ 30.000,- aan onderhoud.
Mw. V.d. Molen: vraagt waarom wij niets aan de zwerfvuilactie doen ?
Hier heeft DB zich wel mee bezighouden en er zijn contacten geweest met de school.
Maar helaas is het voor de school een probleem om mee te doen met de zwerfvuilactie
Landelijk is dit op zaterdag en dat is een probleem.
Daarnaast gaven zij ook aan dat er al zoveel op school georganiseerd wordt.
Dhr. Scheper: Na de dorpsloop er lagen veel plastic glaasjes langs het fietspad.
Wij geven aan dat dhr. hiervoor een signaal af moet geven aan de organisatoren.
Klaas: De wens om planning oud papier halen minimaal jaar van tevoren in te plannen.
DB zal dit zo oppakken.
Dhr. Tuin: Vroeger kregen de leden persoonlijk een uitnodiging.
Misschien is het een optie om via de mail de leden op de hoogte te brengen van de
Jaarvergadering. Wij zullen kijken hoe we dit gaan oplossen.

