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NOVEMBER 2009

VOORWOORD
Beste mensen,
Afgelopen oud en nieuw konden we
met z’n allen weer genieten van het
carbid schieten op de Brink.
Er waren na afloop wel geluiden te
horen dat het een beetje te veel
van het goede was. Ook vanuit de
gemeente kwamen geluiden dat het
wel wat minder zou mogen.
Om te voorkomen dat deze traditie
zichzelf de nek omdraait hebben
we contact gezocht met de knalteams. Ook zij waren van mening
dat de grens nu was bereikt, in
ieder geval voor deze locatie, de
Brink. Met de jongelui is afgesproken dat ze zelf initiatief nemen om
over een andere opzet na te denken. . Ook de wijkagent en de
ambtenaar openbare orde en veilig-

heid zullen hierin een rol spelen.
Inmiddels is deze locatie gevonden
op de Kaamp waar ook een tent
kom te staan voor het oudejaarsfeest

keuzes maken, prioriteiten stellen.
Of er moeten leden zijn die ons, op
nader aan te geven onderwerpen,
actief willen ondersteunen. En dat
heeft onze absolute voorkeur.

Onlangs heeft bureau Pals een
onderzoek afgerond naar de detailhandel in Ruinen. Het uit het onderzoek geformuleerde rapport is een
belangrijke leidraad voor verdere
gesprekken met de gemeente. We
hopen dat het rapport bijdraagt aan
een goede leefbaarheid in het dorp,
vooral voor de langere termijn.

Mocht u als lid van DB Rune dit wel
zien zitten, neemt u alstublieft contact op met een van de bestuursleden.

Door de diversiteit van de vele
onderwerpen op onze agenda zien
we dat het steeds moeilijker wordt
op elk gebied voldoende te investeren. Om te voorkomen dat de kwaliteit hieronder gaat lijden moeten we

DB Rune zal in 2010 het paasvuur
nog een keer organiseren, maar wij
zijn op zoek naar een club of vereniging die deze activiteit van ons wil
overnemen in 2011.
Voor meer informatie graag even
bellen met bestuur.

J.A. de Lange
Voorzitter.

LEEFBAARHEID RUINEN
In 2008 heeft DB Rune een onderzoek naar de leefbaarheid in Ruinen gedaan. Er werden bijna 1500 enquêteformulieren uitgereikt of bezorgd.
Ruim 20% kwam ingevuld terug en dat is best hoog. Een teken dat het onderwerp leefbaarheid onder de inwoners van Ruinen leeft.
In de enquête zijn vragen gesteld over het wonen, de voorzieningen , het openbaar vervoer, de openbare veiligheid in Ruinen en over de woonomgeving en de beleving van het dorpscentrum.
Uit de antwoorden op de vragen komt het volgende beeld naar voren:
> Het woningaanbod wordt te eenzijdig gevonden en er is vooral behoefte aan geschikte woningen voor de zgn. starters en aan seniorenwonin
gen. Er is behoefte aan meer voorlichting over het woningtoewijzingsbeleid van de woningbouwvereniging. Breed leeft de wens naar een
flinke uitbreidingsimpuls.
> Over het voorzieningenniveau (onderwijs, ouderenzorg, sport- en recreatiemogelijkheden, bewinkeling en gezondheidszorg) is men redelijk
tevreden. Wél zijn er wensen rond de (telefonische) bereikbaarheid van de huisartsen praktijk en de patiëntenstop bij de tandartsenpraktijk.
> Het openbaar vervoer naar en van Ruinen is voor verbetering vatbaar.
> met betrekking tot de openbare veiligheid in Ruinen is de wens voor meer politietoezicht. Ook enkele verkeerssituaties vragen aandacht,
de woonomgeving van Ruinen(zowel binnen als buiten de bebouwde kom) wordt hoog gewaardeerd. Er zijn wel opmerkingen over het wegen bermonderhoud , dat onvoldoende wordt gevonden.
> De Brink verdient als dorpscentrum veel aandacht. De beeldkwaliteit van de westzijde wordt door velen matig gevonden. Ook leeft breed de
behoefte naar concentratie van de winkels rond de Brink. Op een enkel onderdeel wordt aanvulling van het winkelapparaat nodig gevonden.
Dorpsbelangen Rune is blij met de uitkomsten van de enquête want daarmee kan het bestuur de komende jaren verder. Met diverse instellingen
is of wordt overleg geopend om tot verbeteringen te komen. Uiteraard is de gemeente De Wolden de belangrijkste overlegpartner.
Het gemeentebestuur heeft al laten weten de uitkomsten van de enquête van belang te vinden bij de het opstellen van de dorpsvisie voor Ruinen. Dorpsbelangen Rune zal hierbij worden betrokken. Een belangrijk onderdeel van die dorpsvisie zal over het dorpscentrum De Brink gaan.
De vereniging Ondernemend Ruinen en het gemeentebestuur zijn over de gedeeltelijke herinrichting van De Brink en directe omgeving in overleg. Dorpsbelangen Rune is hier actief bij betroken. De woningbouw in ons dorp is een onderwerp van grote zorg. De enquête is erg duidelijk
daarover. Dorpsbelangen Rune zal blijven ijveren om meer schot in de nieuwbouw te krijgen.

POSTADRES
Sinds 1 november jl heeft DB Rune een nieuw postadres. Het bestuur heeft besloten om een postbus te openen, bij bestuurswisseling is dit
eenvoudiger dan adres wijzigingen door te geven. Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen, kijk even op de site voor alle nummers.
Ook overige informatie van o.a. de gemeente, lopende zaken en oud papier staan op de website.

OUD PAPIER ZATERDAG 28 NOVEMBER en ZATERDAG 19 DECEMBER (let op: een week eerder) Kliko voor 08.30 uur aan de weg !

V

DORPSBELANGEN RUNE
ERKEERSVEILIGHEID
Secretariaat:
Dorpsbelangen Rune heeft inmiddels, als vervolg op de enquête, gesprekken gehad met wethouder Liesbeth Koster.
POSTBUS 20
De Kruising Neuzendijk - Huttenweg - Meppelerweg werd door ons onder haar aandacht gebracht. U en wij vinden
7963 ZG RUINEN
deze kruising onveilig. Wethouder Liesbeth Koster deelt onze bezorgdheid en heeft toegezegd dat er op korte termijn
T 0522 - 47 11 82
een veiligheidsonderzoek zal plaatsvinden. Gekeken zal worden hoe met een paar eenvoudige aanpassingen de oversteek veiliger gemaakt kan worden, ook voor de lange termijn zullen wij overleg blijven voeren, voor een definitieve oplossing.
Ook de verkeerssituatie op de Brink is u een doorn in het oog. Veel zwaar verkeer en veel langparkeerders in de zomerperiode. Wethouder
Liesbeth Koster is met de provincie in gesprek over het gebruik van de N375 voor langzaam verkeer.
Wat betreft langparkeerders op de Brink zal worden gekeken of de verwijzing naar de Kaamp kan worden verbeterd. Er wordt onderzocht hoe
het lang parkeren kan worden ingedamd.
Subjectieve veiligheid rondom Priensenije. Velen vinden de verlichting op de Jan Wierengaweg onvoldoende. Met name de gebruikers van de
Priensenije ervaren deze weg ‘s avonds als een enge plek. Op ons verzoek gaat de gemeente dit nader bekijken en verbeteren.
Na jaren van overleg is het dan eindelijk zover ! De verkeersveiligheid bij school is drastisch aangepakt en nu voltooid!! Er is zoveel mogelijk
rekening gehouden om fietsers en auto's te scheiden om zo een zo een groot mogelijke verkeersveiligheid te creëren.

DB KEERT € 10.957,08 UIT !

BRINK RUINEN

Onlangs heeft DB Rune de opbrengst van het 3e jaar uitgereikt.
De deelnemende verenigingen, De Geuzingers, Ouderraad School,
Voetbal Ruinen, Popkoor, De Vrederuiters en DB Rune, ontvingen
ieder een bedrag van € 1.826,18 een geweldig resultaat voor de verenigingen.
Het ophalen van oud papier in kliko’s was een pilot van 3 jaar, deze is
inmiddels ten einde. Gemeente De Wolden heeft besloten, gezien de
mooie resultaten en het gemak van de kliko, het ophalen van oud
papier gemeentebreed door te voeren. Voor Ruinen verandert er niet
veel, alleen het ophalen in het buitengebied zal worden uitgebreid.
Ook het komende jaar zal het papier op de 4e zaterdag van de maand
worden opgehaald. De kliko moet voor 08.30 uur aan de weg staan.
De oud papier kliko is alleen bedoelt voor oud papier, het gebeurt
helaas te vaak dat er ook andere rommel in wordt gegooid, als dit te
vaak gebeurt worden wij gekort in de opbrengst en dat zou erg jammer zijn. Deze kliko’s laten wij staan en worden gemeld bij de gemeente. Voor meer informatie zie de website.

Inwoners uit Ruinen zijn trots op hun Brink, maar ze hebben ook zorgen om de verpaupering rondom de Brink. Daarnaast vinden de inwoners uit Ruinen dat het winkelbestand compacter en uitgebreider mag.
Als we wensen hebben voor Ruinen, zijn dat heel gauw wensen over
de Brink. Dit zijn belangrijke conclusies uit “Enquête van DB Rune
2009”. DB Rune vindt samen met u de Brink heel erg belangrijk en dit
hebben we het college van gemeente De Wolden kenbaar gemaakt.
Het college ziet ook de noodzaak in om de Brink aan te pakken.

PAASVUUR
Ook in 2010 zal DB Rune een paasvuur organiseren.
Inbreng is op Goede Vrijdag 2 april en Zaterdag 3 april van 09.00 uur
t/m 17.00 uur. Op veler verzoek (schooljeugd) zal in tegenstelling tot
voorgaande jaren het paasvuur in 2010 op 1e Paasdag worden aangestoken om ± 19.00 uur ! Meer informatie t.z.t. op de website.

JAARVERGADERING
Donderdag 25 februari 2010 zal de jaarvergadering 2009 worden
gehouden. Aanvang 20.00 uur bij HCR De Stobbe.
Leden ontvangen persoonlijk een uitnodiging, niet leden zijn natuurlijk
ook welkom, op deze avond dient u dan wel lid te worden. Notulen en
het jaarverslag 2009 zijn medio februari te downloaden via de website.

WEGENONDERHOUD
DB Rune heeft naar aanleiding van vele klachten over de slechte
bestrating van verschillende straten in een gesprek met de gemeente
aangegeven dat dit onderhoud met voorrang op de agenda dient te
worden gezet. De gemeente heeft de klacht serieus genomen en is
ook tot de conclusie gekomen dat herstraten absoluut noodzakelijk
was. DB Rune is dan ook blij dat ze gehoord wordt en dat de uitvoering van de herstel werkzaamheden op vele plaatsen inmiddels is
aangevangen.

VERGADER LOCATIE
Sinds de oprichting van DB Rune, 11 jaar geleden, heeft het bestuur
iedere 3e donderdag van de maand vergadert bij de HCR Kuik. Hier
heeft het een prettige tijd gehad en DB Rune wil nogmaals de fam.
Kuik bedanken voor hun gastvrijheid. Vanaf augustus jl. vergadert het
bestuur bij HCR De Stobbe, op de 3e donderdag van de maand.

In de pers is al het nodige geschreven. Onlangs heeft Dhr. Teun Pals
van MKB Reva een onderzoek verricht naar de behoefte aan een
compact winkelgebied in het dorp. Bij dit onderzoek is Dorpsbelangen
Rune, Ondernemend Ruinen en Gemeente De Wolden betrokken
geweest. Dhr. Pals heeft in gezelschap van wethouder Liesbeth Koster en de ondernemers van Ruinen het rapport in mei gepresenteerd
tijdens een ontmoeting in De Stobbe. Eind augustus is het rapport in
een openbare vergadering nogmaals gepresenteerd aan de politiek in
het gemeentehuis van De Wolden.
Naar aanleiding van deze resultaten heeft gemeente De Wolden besloten dit onderzoek een gevolg te geven. De gemeente heeft een
project opgestart ter verbetering van de Brink in combinatie met verbetering van het winkelbestand in Ruinen. Gemeente De Wolden ziet
in zich zelf de regisserende rol, waarbij alle belanghebbenden van de
Brink direct worden betrokken. Een gunstige ontwikkeling waar DB
Rune blij mee is.
Nu moeten we verder, en zal het nodige water door de zee moeten
om het rapport gestalte te geven. Wij hopen dan ook dat onze jarenlange lobby zijn vruchten gaat afwerpen. Dat bijvoorbeeld het aanzicht, (denk hierbij aan de zijde van de voormalige SNS Bank locatie)
van de Brink weer het karakter krijgt dat hoort bij een brinkdorp als
Ruinen. Laat duidelijk zijn dat hier in Ruinen ondernemers rondlopen
die wel willen investeren in vernieuwing van hun bedrijf, of naar een
andere locatie willen verhuizen binnen de plannen van het rapport
Pals. Maar het moet als ondernemer wel interessant zijn om te ondernemen in Ruinen.
Daarvoor is meer nodig dan een mooie Brink. Deze ontwikkeling moet
dan ook hand in hand gaan met het invullen van de woningbehoefte
zeker voor starters en onze ouderen.
Ruinen heeft al een schitterende brede school, mooie verenigingen,
prachtige natuur en gemoedelijke inwoners. Nu de rest! Ons dorp
moet weer “up to date” en klaar voor de toekomst gemaakt worden.
Gelukkig is men bij de betrokken ondernemers en politiek hier goed
van doordrongen en staan de neuzen dezelfde kant op en is de tijd
rijp. Sterker nog het moet nu! Ook DB Rune wil zich hiervoor sterk
inzetten. Onze speerpunten zijn dan ook, ondernemen, woningbouw,
leefbaarheid en toerisme voor een brinkdorp met kwaliteit en schoonheid!
Kortom: De Heerlijkheid Ruinen.

