Jaarvergadering 2011 Dorpsbelangen Rune d.d. 1 maart 2012
Aanwezig: 23 leden
Bestuur: Wim de Blécourt, Grea Koekoek, Jan van Dommelen, Bert Groen, Alfred Bennink,
Ardi van der Zee
Afwezig m.k.g.: Wendy ten Oever
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen jaarvergadering 2010
Geen op- of aanmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zij geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
- Gaarne presentielijst tekenen
- Afzeggingen: Fam. Mulder, Fam. Steenbergen, Fam. De Lange, Dhr. Van Egten.
- Nieuwe contactambtenaar bij de Gemeente is mevrouw Riet Muller.
- Nieuwe wijkagent voor Ruinen is mevrouw Ina Strijker-Leuninge
- Website DB Rune, het is een moeizaam proces om het up to date te krijgen en te
houden, Ben van Geloven helpt ons hierbij.
- Het e-mailbestand bedraagt op dit moment ± 100 leden.

4.

Jaarverslag secretaris.
Zie bijgevoegd jaarverslag 2011

5.

Jaarverslag penningmeester.
Opmerking: er moet nog € 1.000,00 teruggeboekt worden naar de rekening van het
Oud papier. Daardoor lijkt het dat we € 1.000,- meer hebben uitgegeven dan dat we
ontvangen hebben.

6.

Verslag Kascommissie
De heer Buiter en mevrouw Hagen hebben de kas goed bevonden en verlenen
decharge aan de penningmeester.

Dorpsbelangen Rune – Postbus 20 – 7963 ZG – Ruinen – info@dbrune.nl – www.dbrune.nl – 0522-472090

7.

Nieuw lid kascommissie
De heer Buiter en mevrow Hagen worden hartelijk bedankt voor de kascontrole en zij
ontvangen hier voor een kleine attentie.
Kascommissie 2011: De heer ter Stege en mevrouw Hagen
Nieuw reservelid: De heer Fien

8.

Bestuursverkiezing
Wendy te Oever is aftredend en niet herkiesbaar, zij worden hartelijk
bedankt voor haar inzet.
Bert Groen is aftredend en herkiesbaar. Dit wordt goedgekeurd.
Nieuwe bestuursleden worden Martijn te Bork en Anneke Wijers
De voorzitter Wim de Blecourt zal per 1 juli a.s. stoppen als bestuurslid van DB Rune.

9.

Contributie
De contributie zal ook dit jaar niet verhoogd worden, dit blijft € 5,00

10.

Rondvraag:
Mevr. Hagen: Is de contributie al opgehaald? Nee, wordt aan gewerkt.
Dhr. Pol: De toestand van de Anserweg is slecht, voorrangsborden zijn weggehaald,
erg onduidelijk allemaal. Waarom zijn niet alle zijwegen in Ruinen 30km?
Waarom is de Tolhuisweg geen 60km en waarom is niet de hele Achterma 60km?
Wij zullen doorgeven aan de Gemeente.
Dhr. J. Baas: Waarom komt er een extra informatiekalender terwijl de TIP er ook een
uitgeeft?
Dhr. H.J. Scheper: De Tump heeft gewijzigde openingstijden, verenigingen komen
Hierdoor in de knoei, Welzijn moet bezuinigen, wat kan DB in deze betekenen?
Wij zullen dit doorspelen aan de Gemeente.
Mevr. Snooij: Hoe zit het met de herinrichting van de Brink, bomenkap,
muziekkoepel? Hier is nog niets over vastgesteld door de Gemeente, Het team van
Het Dorpsplan is hier ook druk mee bezig.
Grea Koekoek: Er moet een buitengewone ledenvergadering komen als er een
nieuwe voorzitter is. De leden stemmen hiermee in.

De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en geeft
aan dat na de pauze Bureau een presentatie geeft over de opgravingen in Oldenhave / Bos
en de verre historie van Ruinen.
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DORPSBELANGEN RUNE
Jaarverslag 2011 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Het jaar 2011 is een jaar geweest met vele ontwikkelingen en projecten. Ook zijn er weer nieuwe projecten op
ons pad gekomen die onze aandacht hebben en waar we ons in 2012 actief mee bezighouden.
Bestuur 2011
Wim de Blécourt voorzitter
Ardi van der Zee
secretaris
dorpsplan
Grea Koekoek penningmeester
Alfred Bennink vicevoorzitter

Wendy ten Oever
Jan van Dommelen
Bert Groen

bestuurslid
bestuurslid/projectl.
bestuurslid

Verkeersveiligheid
Neuzendijk-Huttenweg
Een van de taken van DB Rune is dat we ons bezighouden met de verkeersveiligheid in ons dorp. Uit onze
enquête is gebleken dat u de kruising van de Meppelerweg met de Neuzendijk/Huttenweg een lastige vindt.
Gevaarlijk zelfs. We hebben bij de gemeente aangedrongen op maatregelen die de veiligheid kunnen
vergroten. In 2012 zal een reconstructie van de kruising worden uitgevoerd, die de kruising veiliger moet
maken.
Asfalteringswerkzaamheden/straatwerk.
De gemeente heeft een paar belangrijke toegangswegen qua onderhoud goed aangepakt. Een nieuwe
asfaltlaag verbetert zeker de veiligheid. De lange wegomleidingen leveren echter veel ergernissen op. Ook
enkele straten zijn herstraat zoals de H. Smeengestraat. Jaarlijks geeft dorpsbelangen aan welke wegen zij
denken een opknapbeurt nodig heeft.
Paasvuur
Het paasvuur stond dit jaar wel in een heel bijzonder teken, DROOGTE.
Zoals iedereen heeft mogen ervaren was het dit voorjaar erg droog, en had dit tot gevolg dat de gemeente de
vergunning tot het houden van een paasvuur heeft ingetrokken.
Gelukkig kon iedereen de verzamelde spullen inleveren bij de gemeente.
Voor dit jaar heeft het VVVO de organisatie van het paasvuur op zich genomen.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer genieten van een mooi en gezellig paasvuur.
Nationale Dodenherdenking
In 2011 is de stille tocht evenals voorgaande jaren georganiseerd door DB. Namens de gemeente heeft de
wethouders Lammerts een herdenkingswoord gesproken. Ook dit jaar waren veel kinderen aanwezig van de
groepen 6, 7 en 8. Deze kinderen hadden een mooie witte roos met daaraan een kaartje waarop de kinderen
hun gedachte over 4 mei verwoord hadden. Dit werd door de jeugd met gepast respect gedaan! Crescendo
speelde de Last Post en het Wilhelmus. Na afloop was er voor de aanwezigen weer gelegenheid om een kopje
koffie te nuttigen in HCR Kuik. DB Rune was erg blij met de vele aanwezigen tijdens deze dodenherdenking.
Logo Dorpsbelangen Rune
In 2011 heeft dorpsbelangen een nieuw logo gekregen. Het bestuur had de behoefte om Dorpsbelangen Rune
duidelijker te presenteren. Waar staan we voor en wat willen we?. Dit is in de nieuwe logo aangeven. We
zetten ons voor alle inwoners, groen, cultuur en woningen. Dat alles voor een Rune met een mooie krul.

Oud Papier halen
Ook dit jaar is het oud papier met medewerking van DB Rune weer opgehaald door 6 verenigingen in Ruinen.
De belangstelling onder de verenigingen in Ruinen om mee te doen is groot. Dit toont aan dat deze manier van
inzamelen van oud papier een succes is. Dit jaar was een record opbrengst van € 1.900 per vereniging! Alle
verenigingen waren erg blij met uw verzamelde papier.
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Dorpsvisie
Het gemeentebestuur wil graag dat alle dorpen een visie ontwikkelen voor de toekomst van hun dorp; zeg
maar voor de komende 20 jaar. Dorpsbelangen heeft die wens opgepakt en in overleg met de gemeente en
projectleider Jan van Dommelen afspraken gemaakt over de wijze van aanpak , financiering en planning.
Vanaf het vroege voorjaar 2011 is door heel veel vrijwilligers meegewerkt aan de ingrediënten voor een
degelijk dorpsplan. Onder de creatieve leiding van Nicole van der Ouw zijn een aantal succesvolle
dorpsbijeenkomsten gehouden. De betrokkenheid van alle inwoners is groot en de wensen zijn ook bij de
belangengroepen herkenbaar. Thans wordt de rapportage afgerond. Kees Opmeer , maakt van alle brokstukken
een goed leesbaar rapport; een meeleesgroep helpt daarbij.. In mei of juni wordt het dorpsplan gepresenteerd
aan de gemeente.
Ontwikkeling Brink
Intussen is voor het centrum en de brink een uitwerkgroep gestart. Dit is voor het dorp en voor de gemeente
een hot item. De werkgroep is samengesteld uit dorpsbewoners die ook andere belangen hebben en in andere
verenigingen actief zijn. Deze werkgroep gaat een degelijk advies uitbrengen richting uitvoering van hetgeen in
het dorpsplan is aangegeven. Op die manier willen we op een positieve wijze meewerken en invloed krijgen op
de uitvoering van de plannen die in de komende jaren voor het centrum en de brink aan de orde zullen zijn.
Hippisch Centrum De Wolden
In september 2011 heeft Gemeente de Wolden Ja, mits... gezegd tegen het Hippisch Centrum Wolden Park. Op
dit moment is men bezig met het verzorgen van de aanvullingen op de Business Case. DB Rune zal de
ontwikkelingen op de voet blijven volgen
Structuurvisie.
Als vervolg op onze reactie op de concept-structuurvisie in 2010 heeft db Rune in januari 2011 in een pleitnota
aan de gemeenteraad van De Wolden gevraagd meer aandacht te geven aan de woningbouw in Ruinen. Er is
gewezen op het feit dat er in de afgelopen 10 jaren veel te weinig is gebouwd en er is voor gepleit om de
komende jaren serieus werk te maken van de bouw van goedkope starterswoningen en van aangepaste
woningen voor senioren door te starten met de bouw in Zuides-III.
Woningbouw.
Naar aanleiding van de structuurvisie verscheen in 2011 een zgn. woonvisie voor de periode 2011-2015.In die
woonvisie is voor Ruinen(met inbegrip van Ansen en Eursinge) geraamd dat er behoefte is aan 85 woningen.
Een groot deel ervan zou moeten worden gebouwd voor startende woningzoekenden en voor senioren. Db
Rune heeft er in een overleg met wethouder Ten Kate op gewezen dat de nu op stapel staande
woningbouwplannen(Oldenhave/Bos en aan de Brink/de Kaamp)vanwege de te verwachten prijsstelling niet
geschikt zijn voor de genoemde doelgroepen. Vóórdat de woonvisie in de gemeenteraad aan de orde komt zal
er nog een vervolgoverleg plaats vinden met de wethouder over met name de financiering van goedkopere
woningen.
Slechte Busverbinding naar Hoogeveen
Op verzoek van db Ansen heeft db Rune een enquête gehouden over de gevolgen van de eind 2010
veranderde bustijden op het traject Hoogeveen/Ruinen vice versa De reacties samen met de reacties van db
Ansen zijn verzameld en verwoordt in een brief naar de gemeente. In de eerste weken van 2011 heeft de
gemeente een scherpe brief naar de provincie gestuurd met het verzoek om de tijden aan te passen. Het heeft
een tijdje geduurd maar de busverbinding naar en van Hoogeveen is per 1-1-2012 verbeterd. Helaas is dit ten
koste gegaan van de busverbinding naar Meppel.
Zwembad.
In de bezuinigingwoede van de gemeente heeft de gemeente gemeend om voor te stellen dat per 1 januari
2013 geen geld meer beschikbaar is voor ons zwembad in Ruinen. Hiervoor is bevolking uit Ruinen in geweer
gekomen. Dorpsbelangen heeft hierin ook haar steentje in bijgedragen. Het resultaat was, dat het zwembad
nog een kans krijgt om open te blijven. In de komende periode zal de gemeente samen met de bevolking
moeten nagaan, welke kansen of alternatieven er nu liggen. Hierbij geldt des te beter het voorstel des meer de
gemeente bereid is hierin (financieel) in mee te gaan.
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Waterberging.
Het waterschap Reest en Wieden is in 2011 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor
waterberging in het landelijk gebied tussen Uffelte en de Wold Aa/Ruiner Aa ten zuiden van Ruinen. De
belangen van de landbouw en de natuur spelen in dat onderzoek een grote rol. Ook wordt nagegaan of en in
hoeverre de uiteindelijk te kiezen oplossing voor de waterberging voor de recreatie kansen biedt. Waar
mogelijk zullen die kansen dan benut worden. In de loop van het jaar 2012 zal hierover duidelijkheid ontstaan.
Dorpsbelangen Rune volgt deze planvorming op de voet.
Schaapskudde.
De in 2011 aangekondigde grootscheepse bezuinigingen van het Rijk op het aankopen, inrichten en
onderhouden van natuurgebieden dreigde ook gevolgen te hebben voor de schaapskuddes in Drenthe, óók
voor de kudde in Ruinen. Db Rune heeft haar ongerustheid hierover verwoord in een brief aan burgemeester
en wethouders van De Wolden. Het lijkt erop dat door een amendement de Tweede Kamer de grootste
dreiging heeft weggenomen. Db Rune houdt uiteraard de vinger aan de pols.
Actium
Op 30 januari j.l. zijn alle bewoners van de Priensenije bijgepraat over de voorgenomen verbouwing van de
Priensenije en de aangrenzende huurwoningen.
De bestaande zorglocatie van de Priensenije ondergaat een metamorfose, waarbij de 56 bestaande
aanleunwoningen worden verbouwd tot 58 moderne en ruime zorgplaatsen en het bestaande zorgcentrum
gaat plaats maken voor 29 nieuwe 3-kamer-seniorenappartementen.
Het is de bedoeling om voor de cliënten tijdelijk huisvesting te realiseren op het huidige evenementen terrein
nabij de C1000.
Actium is nog bezig hoe ze het tekort van 27 aanleunwoningen, dat door deze plannen ontstaat, gaat
aanvullen. Tevens willen beide partijen investeren in extra voorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte,
restaurant en winkels, om zo beter in te spelen op de behoefte van de cliënten en de bewoners uit de
omgeving.
Buitengewone raadsvergadering “nieuwe burgemeester”
Op 15 september 2011 had Gemeente de Wolden voor één avond een andere gemeenteraad. Negentien
inwoners uit de verschillende dorpen van de gemeente, die zich hadden aangemeld, mochten voor één keer
plaats nemen op de stoel van de raad. Dit initiatief in het kader van de maand van de burgerparticipatie. Er
waren 5 fracties die onder elk onder leiding van een raadslid gingen debatteren over het profiel van de nieuwe
burgemeester. Volgens de eendagsraad moet de nieuwe burgemeester een verbinder, een realisator en een
coördinator zijn. Het was een succesvolle avond met goede reacties en een volle publieke tribune.
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