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VOORWOORD
Beste leden,
Het is alweer een poos geleden dat u en nieuwsbrief van ons heeft kunnen lezen. Dit betekend niet dat
er niets gebeurd is of nog gaande is. We hebben het als bestuur erg druk met onze spaarzame tijd
verdelen over de vele processen die er gaande zijn. Een kleine opsomming van een aantal dingen waar
we mee bezig zijn geweest of nog bezig zijn.
We proberen de zwembadwerkgroep bij te staan waar nodig, zo ook de toekomstige gebruikersgroep
van de nieuwe multifunctionele ruimte bij de Priensenije.
Er zijn nog steeds ontwikkelingen op de brink, en uit het dorpsplan zijn nog veel dingen waar we mee
bezig zijn of nog moeten gaan.
Op dit moment is er met verschillende verenigingen uit het dorp overleg om op 4 maart een verkiezingsdebat in het dorp te organiseren. De gemeente wil graag burgerparticipatie dus hebben we die handschoen opgepakt. Als u dit leest zet dan de datum in uw agenda en kom om u vragen te stellen aan de
toekomstige bestuurders van ons mooie dorp.
Als u die datum noteert, vergeet dan ook de volgende ledenvergadering niet te
noteren 20 maart aanstaande.
Alfred Bennink, voorzitter db Rune.

DORPSPLAN
Het dorpsplanproces liep ongeveer van januari 2011 tot in juni 2012. Het uitwerkplan voor het centrum en de Brink is in november 2012
gereedgekomen. In beide boekwerkjes is aangegeven wat als dorp onze visie is voor de lange termijn van pakweg 20 jaar en een actieplan
voor de korte termijn van 2 à 3 jaar. Voor ons als dorpsbelangen wordt het dorpsplan vaak gebruikt als naslag en als leidraad voor ons
handelen. Na het gereedkomen van het dorpsplan kregen we van het gemeentebestuur een potje geld van ongeveer € 26.000,-.
Na aftrek van gemaakte kosten bleef er nog ruim € 10.000 over, dat beschikbaar is voor het stimuleren van leuke ideeën en initiatieven.
Heeft u een goed idee….laat het ons horen

ZWEMBAD
De tijd dringt !
Niet alleen komt het zwemseizoen snel dichterbij, ook moet de exploitatie van het zwembad vóór 1 maart worden overgedragen aan de
inwoners van Ruinen en omstreken. Om dit te laten plaatsvinden hebben we echter nog één uitdaging te gaan.
Na de raadsvergadering van 10 oktober waarin groen licht werd gegeven voor het behoud van ons zwembad zijn wij aan de slag gegaan.
Door aanvullende eisen gesteld door de gemeente kwamen we al snel tot de conclusie dat we met de € 50.000,-- die de gemeente de
Wolden jaarlijks ter beschikking stelt de begroting niet sluitend konden krijgen. Het door de gemeente gewenste extra toezicht, een misverstand ten aanzien van veronderstelde inkomsten én veel achterstallig onderhoud zijn zaken die er toe bijdragen dat er structureel
extra geld beschikbaar moet komen. Ook zijn wij genoodzaakt een lening bij de gemeente aan te gaan. Deze is voor gewenste speeltoestellen, aanpassingen van de kiosk en de aanschaf van een waterglijbaan, in het bad dat zelf eigendom blijft van de gemeente. Zaken die
in een modern zwembad niet mogen ontbreken.
De werkgroep ziet dit alleen haalbaar als:
•
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente wordt verhoogd naar € 73.961,-- per jaar structureel.
•
De gemeente een renteloze lening van € 125.000,-- ter beschikking stelt voor de aanschaf van een glijbaan, het heropenen van de
kiosk en andere kleine aanpassingen.
•
Het bad wordt overdragen in een goede staat van onderhoud.
Op 30 januari wordt dit voorstel besluitvormend in de raad besproken. Wij zijn er van overtuigd dat alle partijen, de werkgroep, de inwoners van Ruinen en omstreken, maar ook de gemeente dit project willen laten slagen. Alleen dan kunnen we samen verder.
Wanneer het niet lukt, sluit het zwembad dit voorjaar al! Kom dus op donderdag 30 januari voor de laatste keer naar het gemeentehuis in
Zuidwolde en laat zien dat we er met z’n allen voor gaan!

WEBSITE / FACEBOOK
Binnenkort kunnen wij u onze nieuwe website bekijken!
Ook zijn wij te vinden op facebook: www.facebook.com/dorpsbelangenRune

OUD PAPIER
In het seizoen 2012-2013 is er 254.020 kilo aan oud papier ingezameld. Na aftrek van kosten mochten we € 11.460,25 over de zes
ophalende verenigingen verdelen.
Met ingang van augustus 2013 hebben we het doorwissel-systeem aangepast naar een continue-systeem. Dit betekend dat we met één lijst
van inzamelaars gaan rouleren. Voordeel hiervan is dat we geen verenigingen hoeven uit te sluiten voor een aantal jaren en potentiële
papier inzamelaars direct aan de lijst van inzamelaars kunnen toevoegen. Mocht er een inzamelaar afvallen dan wordt deze van de lijst
geschrapt en rouleren we zonder deze instantie verder. Op dit moment hebben we 16 inzamelende instanties.

DE TUMP
Zoals u allen weet word er op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe Priensenije.
Als alles gaat zoals gepland dan zal in mei 2015 de nieuwe Priensenije klaar zijn. Tegelijkertijd zal dan de Tump gesloten worden en de
activiteiten van de Tump zullen dan verplaatst worden naar de nieuwe Priensenije. Waarom dit gebeurt?
Zoals iedereen weet moet de gemeente en dus ook stichting welzijn bezuinigen, daarom is besloten dat alle dorpshuizen geprivatiseerd
moeten worden, dus elk dorp moet zijn eigen dorpshuis exploiteren. Bovendien word de Tump niet optimaal benut en komt er binnenkort
nogal wat onderhoud aan. Dus op zich een mooie kans voor ons als Ruinen om een optimaal en mooi centrum te krijgen, waar vele culturele evenementen, cursussen en dergelijke gehouden kunnen worden Op dit moment zijn wij druk in gesprek met stichting welzijn en met
ZZWD hoe we dit het beste vorm kunnen geven.
Na een wat moeilijke start zijn we nu zover dat er een gebruikersgroep is opgericht wat ten doel heeft om samen met ZZWD te kijken hoe
het gebouw ingericht moet worden, zodat alle gebruikers er optimaal gebruik van kunnen maken. Als er mensen zijn of verenigingen die
interesse of ideeën hebben meld u aan, het kan nu nog aangepast worden naar u wensen.
Helaas is het ook zo dat niet alles kan, bijv. de biljarters hebben een andere locatie gevonden, bij de OCB (timmerschool). Het is de bedoeling om in de nieuwe Priensenije het bruisende hart van ons verenigingsleven te creëren, een ruimte waar iedereen graag binnenloopt en
waar men zich welkom voelt. Ook zal hier nog een nieuwe naam voor bedacht moeten worden, hier komen we later op terug.
Binnenkort komt er een nieuwsbrief van stichting welzijn waar het een en ander precies uitgelegd zal worden van het hoe en waarom.
Verder moet er nog een groep gevormd worden die het bestuur, beheer en de exploitatie doet.
Zijn er mensen die hier wat voor voelen, geef u op!!!
Al met al veel werk, maar met als doel straks een centrum waar Ruinen trots op kan zijn.

DE BRINK
Veel mensen vragen naar de ontwikkelingen op en rondom de Brink. Jazeker die zijn er. Er moeten nog een paar bomen af , de dorpspomp wordt in ere hersteld en de bestratingen moeten nog worden aangepast. Toegezegd is dat zodra de koepel is vertrokken naar “De
Jonge Geuze” de ruimtelijke werkzaamheden worden afgewerkt. In principe gebeurt dat voordat het toeristenseizoen begint. Geprobeerd
wordt om dan ook 7 geplande ommetjes / kuierpadties te hebben uitgezet, die zullen beginnen en eindigen op de Brink.
Wat zit er verder nog in het vat ? Overleg is gaande over het terrein rond de kerk. Door dit in de planvorming met de Brink te betrekken
kan er een duidelijke meerwaarde ontstaan. Gedacht wordt aan een slingerend paadje van hotel Kuik richting mortuarium en aan het
zichtbaar maken van de fundamenten van de vroegere kapel en koor. Interessant vanuit oogpunt van recreatie en cultuurhistorie.
Verder zijn van groot belang, lopende initiatieven om meer reuring op de brink te krijgen: meer muziek optredens op de brink en in de
kerk, er wordt samen met Promotie Ruinen, de Tip en anderen een website gemaakt waarop alle activiteiten van verenigingen en instellingen van Ruinen gebundeld gaan worden. Prima initiatieven.
Wat betreft het plan op de oude SNS locatie moeten we helaas haperingen en vertragingen melden. Vanwege de bouwmalaise laten
transacties op zich wachten en bouwen voor leegstand is ook niet de bedoeling. Onder regie van de gemeente wordt momenteel gekeken
naar een mogelijk aangepast plan, misschien qua omvang en qua fasering. In de loop van dit voorjaar zullen we er meer van horen.

VERBINDING CENTRUM RUINEN MET HET DWINGELDERVELD
In april 2013 hebben we als Dorpsbelangen samen met de werkgroep Fietspad en samen met de ondernemersvereniging ingesproken,
met de bedoeling een vrijliggend fietspad richting Pesse voor elkaar te krijgen. We kregen positieve reacties voor het idee van een eerste
fase. Inmiddels hebben we samen met gemeente en werkgroep een uitvoeringsplan gemaakt en subsidie aangevraagd bij de provincie.
Dit voorjaar weten we of de financiering rond kan komen en het vervolgens dit jaar voor elkaar kan komen. Het zou een mooie opsteker
zijn. Het plan ziet er als volgt uit: Vanaf de Brink, tussen de kerk en de vroegere bieb door richting mortuarium en Kloosterstraat. Vervolgens voor Hoving langs naar de overkant van de weg naar de brandweergarage en dan aan de noordkant van de Kloosterstraat en
Munnikenweg naar de Oude Benderseweg. Samen 700 meter. Wat vindt u van de naam van het vrijliggende pad: Kloosterpad ?
Laat u horen........

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Onze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 maart 2014.

