Dorpsbelangen Rune

* Voor slechts € 5,00 per
jaar lid van db Rune.

NIEUWSBRIEF

* 4e zaterdag van de maand
oud papier.
JAARGANG 10, NR. 14

IN DIT NUMMER
> Voorwoord
> Dorpsplan
> Zwembad
> Oud Papier
> Wonen
> Fietspad Leeuwte Munnekenweg
> Ravotti

MAART 2013

VOORWOORD
Beste leden,
Hier dan weer een nieuwsbrief, ditmaal het voorwoord geschreven door de voorzitter a.i..
Zoals u weet is Wim de Blécourt als voorzitter van het bestuur gestopt en maakt zich gelukkig nog wel
hard voor het behoud van het zwembad voor ons dorp, hierover in de nieuwsbrief meer.
Verder kunt u in de nieuwsbrief iets lezen de ontwikkelingen van het dorpsplan.
Over de mooie opbrengsten van het oud papier.
En over de ontwikkelingen van wonen in het dorp is er ook weer een mooi stuk te lezen.
Verder zijn we nog steeds op zoek naar iemand die in het bestuur zitting wil nemen.
Alfred Bennink voorzitter db Rune a.i.
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DORPSPLAN
Het Dorpsplan Ruinen is klaar en is in juni door dorpsbelangen feestelijk aangeboden aan het gemeentebestuur.
De leden van dorpsbelangen hebben een exemplaar gratis thuisbezorgd gekregen. In het Dorpsplan staat de visie voor de komende pakweg
20 jaar en ook een concreet actieplan voor de komende 2 a 3 jaar. De werkgroep van zo,n 15 personen heeft er ruim een jaar aan gewerkt,
heeft geluisterd naar alle inwoners en belangengroepen. Er ligt nu een Dorpsplan met draagvlak in de bevolking. Het is ons eigen Dorpsplan. Het dorp wil dat er verbeteringen komen.
En nu de uitvoering. Op aandringen van de gemeente heeft dorpsbelangen een uitwerkgroep gestart om voor het Centrum en de Brink een
advies te geven. Met terugkoppeling naar brinkbewoners, ondernemers en gemeente is met externe hulp van de BOKD en een landschapsarchitecte een Programma van Eisen geformuleerd en een ruimtelijk vlekkenplan en wensenpakket voor de concrete uitvoering: genaamd
“Uitwerking Centrum”. Dit boekwerkje is op 15 november samen met het Ruunder Waopen huis aan huis verspreid. Eind november is dit
advies / wensen aangeboden aan het gemeentebestuur. Het is natuurlijk te verwachten dat onze wensen zoveel mogelijk door de gemeente worden meegenomen in de toekomstige uitvoeringsplannen voor de herinrichting van de Brink en ook over de wensen voor verfraaiing
van de route naar het bezoekerscentrum op de Benderse, inclusief het zwembad. Hiervoor heeft de Grontmij een studieopdracht van de
gemeente en het recreatieschap. Dit advies komt waarschijnlijk ook binnenkort
Er is een apart werkgroep gestart die de mogelijkheden voor behoud van het zwembad onderzoekt. Voorlopig is openstelling in 2013 gegarandeerd. Maar we willen als dorp dat er ook daarna een goede zwemmogelijkheid blijft.
Als dorpsbelangen beraden we ons over het vervolg van het dorpsplan, want een plan is mooi, maar het gaat natuurlijk om actie , daadwerkelijke verbeteringen etc. En dat moeten we samen doen: gemeente, verenigingen, dorpsbewoners van Ruinen.

ZWEMBAD
Eind 2011 kwam het bericht vanuit de gemeenteraad dat zwembad Engeland zou moeten sluiten. Dit uiteraard in verband met bezuinigingen. Dat gaf flink wat beroering in het dorp: de Runers willen hun zwembad niet kwijt. Dit komt ook naar voren als speerpunt in het Dorpsplan.
Dorpsbelangen Rune heeft toen opdracht gegeven om een werkgroep (met breed draagvlak vanuit het dorp) samen te stellen. In de werkgroep zitten mensen vanuit “De Jeugd van Vroeger”, de ondernemers, de basisschool, frequente zwemmers, Dorpsbelangen Ruinen en
Dorpsbelangen Ansen en iemand van het zwembad. De werkgroep heeft bijna anderhalf jaar lang hard gewerkt aan een
“Maatregelenplan”(te vinden op de website van DB Rune). Hierin komt naar voren hoe de werkgroep kans ziet het zwembad te behouden
voor Ruinen. De gemeenteraad zal zich buigen over dit plan en vóór de Kadernota een besluit nemen.
Voor wat betreft dit jaar: zwembad Engeland blijft open in 2013, zij het met steun van vrijwilligers. Op 6, 13 en 20 april zullen vrijwilligers
(u kunt zich nog aanmelden!) het zwembad en alles wat daarbij hoort zomerklaar maken. Naast vrijwillige inzet kunt u natuurlijk ook laten
zien dat u het zwembad een warm hart toedraagt door een abonnement voor 2013 aan te schaffen, dit kan via de website van de gemeente.

OUD PAPIER
De mensen uit Ruinen zetten elke maand met een "oud papier container" hun oud papier bij de weg. Dit wordt met medewerking van
Dorpsbelangen Rune opgehaald door een aantal verengingen uit Ruinen. Ook in 2012 levert dit voor de verengingen een behoorlijk bedrag op, waarmee ze hun verenigingskas flink spekken. In de periode augustus 2011 t/m juli 2012 is 279.360 kg oud papier opgehaald, wat
een opbrengst van € 2.120,00 per vereniging oplevert!
De verenigingen die dit jaar het oud papier ophalen zijn: Ouderraad ‘t Oelebröd; Judovereniging Jigoro Kano; VIOS Ruinen, Basalt Ruinen,
Muziekvereniging Crescendo en Speeltuinvereniging Ravotti.
Helaas komt het ook wel eens voor dat meer dan alleen papier in de oud papier container wordt gegooid, zoals kattenbakvulling, glas, luiers en puin, met het risico dat gekort wordt op de opbrengst. Ondanks dat vindt dorpsbelangen het prachtig, dat op deze manier de mensen in Ruinen elkaar helpen. Dorpsbelangen Rune wil daarom de mensen aanmoedigen om nog meer papier in de oud papier container te
stoppen, omdat dit directe winst is voor Ruinen. Op de site www.dbrune.nl staat vermeld wanneer het oud papier wordt opgehaald, door
wie en wat het de afgelopen maand aan kilo's heeft opgeleverd. Namens Dorpsbelangen Rune en de deelnemende verenigingen willen we
iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking!

WONEN
De Woonvisie van de gemeente De Wolden is inmiddels al weer enkele maande geleden vastgesteld. Het gesternte waaronder dat gebeurde was niet bepaald gunstig: de economie loopt slecht, de woningmarkt zit “op slot” en er kondigt zich een krimp van de bevolking aan
ook in Drenthe. Met al die onzekerheden moest rekening worden gehouden bij beantwoording van de vraag voor hoeveel nieuwe woningen ( en welke soort huur -en/of koopwoningen, seniorenwoningen en/of starterswoningen) er ruimte is in ons dorp de komende jaren.
We weten inmiddels dat de eerste nieuwe woningen in het plan Bos/Oldehave zijn gebouwd. In dat plan is nu nog ruimte over voor 26
woningen. Ook maakt de gemeente samen met de projectontwikkelaar ernst met het ontwikkelen van de eerste fase voor de bouw van
winkels en woningen op de SNS-locatie aan de Brink. In het totale plan (fase 1 en 2) zit ruimte voor ca.33 woningen. Onze zorg zit niet
meer zozeer in het aantal nieuw te bouwen woningen maar veel meer in het soort woningen. Dat is overigens óók de grootste zorg van
de gemeente en bij de behandeling van de Woonvisie is door de wethouder toegezegd vooral het laatste aspect (bouw van woningen
waar vraag naar is te weten voor starters en senioren)verder op mogelijkheden voor Ruinen uit te diepen.
Bij de behandeling van de Woonvisie werd tenslotte duidelijk dat het plan Neuzendijk van de baan is en dat bouw in het plan Zuides-III
voorlopig niet nodig zal zijn.
Tenslotte nog iets over de Priensenije. De tijdelijke huisvesting van bewoners van het zorgcentrum Priensenije aan de Kaamp is gereed.
Daar zullen de 55 bewoners van het zorgcentrum zelf tijdelijk gaan wonen. De 56 bewoners van de aanleunwoningen verhuizen voorlopig
nog niet. Zij gaan pas verhuizen zodra de nieuw te bouwen 30 zorgwoningen klaar zijn. Actium en gemeente stellen alles in het werk om
ook nog een locatie te vinden waar de resterende 26 zorgwoningen gebouwd kunnen worden.

FIETSPAD LEEUWTE - MUNNEKENWEG
Al vele jaren staat het fietspad Leeuwte Munnekenweg op het verlanglijstje van de aanwonenden, ook in het dorpsplan is het als uitdrukkelijke wens opgenomen.
Heel veel mensen vinden dit een gevaarlijke weg voor fietsers en dan met name voor de schoolgaande jeugd, maar ook de recreant en de
mensen die hier hun vakantie door brengen.
Het is een lange weg met veel bomen en vaak slechte bermen waar toch veel vracht, en landbouwverkeer gebruik van moet maken en dat
maakt het soms griezelig gevaarlijk.
Gelukkig zijn er altijd weer mensen die het initiatief nemen om zaken aan te pakken.
Arjan Moes, Remco van Gelderen en Johan Laarman willen met een burgerinitiatief het fietspad hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente De Wolden zetten, het moet de hoogste prioriteit krijgen, met name omdat het een zeer gevaarlijke weg is voor fietsers en de
enige manier om hem veilig te krijgen is een vrijliggend fietspad. Dorpsbelangen Rune ondersteund dit initiatief dan ook van ganser harte.
Wilt u dit ook ondersteunen, zet dan uw handtekening op het daarvoor beschikbare formulier, wat te verkrijgen is o.a. bij de C 1000 en
uiteraard bij de initiatiefnemers.

SPEELTUINSTICHTING RAVOTTI
Ravotti is de speeltuinstichting van Ruinen, zij zijn verantwoordelijk voor alle speeltoestellen in ons dorp die op Gemeentegrond staan.
Op dit moment zijn zij bezig om een multifunctionele sportkooi (ook wel pannakooi genoemd), waarin jonge en oudere kinderen in kunnen spelen en sporten, in Ruinen te realiseren. Vooral voor de oudere jeugd in Ruinen zijn er te weinig voorzieningen.
De beoogde plek hiervoor is naast het schoolplein van basisschool ´t Oelebröd. De reactie van de brede school is er enthousiast.
De Gemeente heeft een bedrag van € 23.000,- beschikbaar gesteld, maar dat is nog niet genoeg. Daarom zijn ze begonnen met het aanschrijven van fondsen en het werven van sponsoren. Binnenkort zullen ze met donateurkaarten rondgaan. Ook zullen zij nog andere actie
op touw zetten om het uiteindelijke bedrag wat benodigd is voor de aanschaf van de pannakooi bijeen te krijgen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Onze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2013,

