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BRINK

VOORWOORD
Ik dacht dat jij wist dat hij tegen
hem had gezegd…… Hoe duidelijk kunnen we naar elkaar
zijn? Duidelijker communiceren
is een verbeterpunt voor iedere
organisatie, bedrijf of vereniging. Daar is Dorpsbelangen
Rune geen uitzondering in. In
de afgelopen jaarvergadering is
deze behoefte ook door onze
leden uitgesproken. Met deze
duidelijke boodschap gaat het
bestuur aan het werk. Hoe kun
je dat doen? Ik denk in stappen, maar de eerste verbeterstap moet op korte termijn
zichtbaar zijn. Dit gaat zeker
lukken als u uw e-mailadres
aan ons kenbaar maakt via
info@dbrune.nl!
In deze nieuwsbrief worden de
onderwerpen aangehaald waar
we onze energie in steken en
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waarover we met u willen communiceren. Hierbij wil ik speciale aandacht vragen voor de
prijsvraag en in meerdere mate
voor de Dorpsvisie, die de komende periode voor Ruinen
wordt opgesteld. Want voor
beide hebben we onze dorpsgenoten nodig.
Wim de Blécourt
Voorzitter

Het mooie brinkdorp Ruinen, zo
staan we bekend. Echter volgens de mening van velen is
onze Brink helaas niet meer zo
mooi. Ook de Gemeente de
Wolden deelt gelukkig deze
mening. Er is een projectgroep
in het leven geroepen waarin
de Gemeente het voortouw
neemt om hier iets aan te doen.
Namens DB Rune zitten 4 bestuursleden in deze projectgroep. Momenteel is er een
concept ontwerp naar de Raad,
zodra zij akkoord geven, kunnen we als projectgroep verder
werken. Vooral de locatie van
het voormalig SNS gebouw en
de doorgang naar de Kaamp
hebben prioriteit. Wij zullen u
hiervan op de hoogte houden
middels onze website en/of via
de nieuwsbrief en
info@dbrune.nl

PAASVUUR
Op eerste paasdag is ook in Ruinen het paasvuur weer aangestoken. Hiervoor hebben twee dagen lang de
inwoners van Ruinen hout uit de tuin naar het land van Sent en Truida Niezing aan het Rietepad gebracht.
Het folkloristisch spektakel trok zoals altijd veel toeschouwers en is het een echt dorpsgebeuren.
Dit volksgebruik vindt plaats in Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en delen in Nederland.
In Nederland zijn de meeste vuren in Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland. Maar ook in delen van Friesland wordt het
paasvuur gehouden. Het betreft hier een oud gebruik waarvan verondersteld wordt dat het een voorchristelijke oorsprong heeft.
Aan het eind van de 20e eeuw kwam het paasvuur onder druk te staan door strenge milieuvoorschriften, zo is er ook in Ruinen
een paar jaar geen paasvuur geweest. Dorpsbelangen vond het jammer als dit folklore er niet meer zou zijn en heeft het daarom
enkele jaren gelden weer opgepakt.
Om dit gebeuren mogelijk te maken is veel toestemming en medewerking nodig. Dit kan je niet altijd van dezelfde mensen verwachten. Al een aantal jaren hebben we toestemming van familie Niezing om op hun land het paasvuur te houden. Toch zijn we
op zoek naar een nieuwe locatie.
Paasvuur is niet een activiteit waarvoor Dorpsbelangen Rune oorspronkelijk is opgericht, daarom wenst het bestuur het organiseren van het paasvuur te kunnen overdragen, of anders hiervoor een commissie aan te stellen. Daarom deze oproep aan de
inwoners van Ruinen om ons het helpen bij het voortbestaan van deze prachtige folklore.

PRIJSVRAAG LOGO DORPSBELANGEN RUNE
Ruinen is een kei van een dorp en dat is terug te vinden in ons logo. Hiermee willen we naar buiten toe laten zien waarom Ruinen zo mooi is. Toch heeft het bestuur de behoefte om Dorpsbelangen Rune duidelijker te presenteren. Waar staan we voor en
wat willen we? Hiermee zijn we begonnen met onze enquête, die we als leidraad gebruiken in onze gesprekken. En in onze
toekomstige dorpsvisie Ruinen moet dit omschreven staan. Ook in een logo kun je dit aangeven. In deze nieuwsbrief wil het
bestuur haar leden vragen om een nieuw logo in te dienen, waarmee we ons “duidelijk kunnen presenteren”. Het verzoek is om
dit voor 1 januari 2011 via onze postbus of e-mailadres te doen. De winnaar zal beloond worden.

OUD PAPIER 2010
De volgende data worden de oud papier containers geleegd.
Zaterdag 23 oktober en zaterdag 27 november 2010.

DORPSBELANGEN RUNE
ERKEERSVEILIGHEID
Secretariaat:
Neuzendijk-Huttenweg
POSTBUS 20
Een van de taken van DB Rune is dat we ons bezighouden met de verkeersveiligheid in ons dorp. Dat is op basis van
7963 ZG RUINEN
onze eigen waarnemingen en ervaringen en op basis van wat u als lid/dorpsbewoner aanbrengt. Uit onze enquête is
T 0522 - 47 11 82
gebleken dat u de kruising van de Meppelerweg met de Neuzendijk/Huttenweg een lastige vindt. Gevaarlijk zelfs.
Wij zijn dat met u eens. We hebben bij de gemeente aangedrongen op maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten. Een eerste aanzet is gegeven. De kwaliteit van belijning liet ernstig te wensen over. Dat is nu sterk verbeterd. De volgende stap is een beperkte reconstructie van de kruising. Daarvoor moeten echter gelden worden vrijgemaakt. Mogelijk dat dit voor 2011 door de gemeente wordt
begroot. Het gevaarsaspect wordt in ieder geval door de gemeente erkend.
N375.
DB Rune brengt regelmatig de N375 onder de aandacht van de wethouder. Wij vinden dat deze weg opengesteld moet worden voor landbouwverkeer. De steeds groter en zwaarder wordende voertuigen van de grasdrogerij passen eenvoudig niet in een dorps verkeersbeeld.
De N375 is in onze beleving een zelfde soort weg als de N381, langs de Drentse Hoofdvaart. Ook een provinciale 80km. weg en ook toegankelijk voor landbouwverkeer. Dus waarom het onderscheid? Gelukkig is de wethouder het met ons eens. Hij is met de provincie over dit onderwerp
in gesprek. Wij houden de vinger aan de pols.
Asfalteringswerkzaamheden.
De gemeente heeft een paar belangrijke toegangswegen qua onderhoud goed aangepakt. Een nieuwe asfaltlaag verbetert zeker de veiligheid.
De afwerking duurt echter te lang. Scherpe wegkanten, gevaarlijke bermen. Groot onderhoud is prachtig, maar de afstemming had beter gekund. Ook de lange wegomleidingen leveren ergernissen op. We zullen dit met de wethouder opnemen. In een overleg met de Gemeente zullen
wij dit punt aan de orde brengen.

V

DORPSVISIE RUINEN
Het gemeentebestuur wil voor elke dorpskern binnen de gemeente een dorpsvisie laten ontwikkelen. Zo’n dorpsvisie gaat niet
alleen over de invulling van de ruimte en over bouwlocaties maar over nóg belangrijker zaken n.l. over vragen als: “hoe houden
we de dorpskern leefbaar vandaag, maar óók in de toekomst? En wie spelen daarin een rol en wat moet daarvoor gebeuren.
En wat kan de gemeente daarin betekenen en welke andere organisaties zijn daarbij van belang?”. Bij het nadenken over dit
soort vragen betrekt het gemeentebestuur graag de inwoners. Dorpsbelangen Rune wil hierin een rol gaan spelen. Zeker nu
inwoners van Ruinen via de nog niet zo lang geleden door Dorpsbelangen gehouden enquête over de leefbaarheid in ons dorp
zich duidelijk hebben uitgesproken. De uitkomsten van die enquête zijn dus van belang voor een dorpsvisie Ruinen.
Voor enkele kernen binnen de gemeente de Wolden zijn in de afgelopen 2 jaren al dorpsvisies ontwikkeld en Dorpsbelangen
Rune heeft aan het gemeentebestuur gevraagd om in 2011 te starten met het opstellen van een dorpsvisie voor Ruinen.
Dorpsbelangen Rune is blij te kunnen melden dat de heer J. van Dommelen bereid is voor Dorpsbelangen Rune deel te nemen
aan dit proces. Hij heeft ervaring met dit soort plannen in Gelderland en is graag bereid die ervaring nu te gebruiken voor Ruinen. Bouwstenen bij het maken van de dorpsvisie Ruinen zullen in elk geval zijn: de uitkomsten van de al genoemde enquête,
de uitkomsten van de discussies over de toekomst van de Brink(zie hiervoor) en natuurlijk de grote lijnen die in het
ontwerpstructuurplan zijn geschetst.
Als het gemeentebestuur met ons verzoek akkoord gaat dan zal in 2011 het opstellen van een dorpsvisie Ruinen van start
gaan. Dorpsbelangen Rune houdt zich warm aanbevolen voor verenigingen die willen meedenken in dit proces. Als u belangstelling hebt: graag aanmelden bij het bestuur van Dorpsbelangen Rune.

DWINGELDERVELD
Het Nationaal Park Dwingelderveld is al een poosje bezig met plannen voor het (her)inrichten van het Dwingelderveld. Het
vernatten van de heide en het vergraven van het Kloosterveld en het Noordenveld zijn belangrijke elementen daarbij. In diverse edities van het huis-aan-huis bezorgde informatiebulletin Veldspraak is hieraan aandacht gegeven. Dorpsbelangen Rune
volgt deze plannen en heeft kenbaar gemaakt dat er een goede oplossing moet komen voor het transport van de vele kubieke
meters af te graven grond naar de A 28, waar die grond tot een geluidswal gaat worden verwerkt. Dat zware transport mag
niet over de smalle wegen in de omgeving worden afgewikkeld. Daarover zijn goede afspraken gemaakt. Ook heeft DB Rune
aangegeven dat de vernatting van het Dwingelderveld geen overlast mag geven voor de in de omgeving woonachtige inwoners. Beide onderwerpen worden namens Dorpsbelangen Rune op de voet gevolgd door de heren G.Kist en J. Pronk die
beiden in het gebied direct ten zuiden van het Dwingelderveld wonen.

JONGERENWERK
Hallo, sinds 1 december vorig jaar ben ik, Dieuwertje Jansen, actief als jongerenwerker voor Stichting Welzijn de Wolden. Als
jongerenwerker doe ik samen met mijn collega Lotte Koolhof het project Keten United. Daarnaast ondersteun ik vrijwilligers in
Koekange en Ruinen. In Ruinen gaat het dan met name om de Halloween activiteiten en het jongerenzaalvoetbaltoernooi.
Heb je een idee voor een activiteit voor jongeren, en heb je daarbij ondersteuning nodig? Neem dan contact met me op. Ik
ben te bereiken van maandag tot en met donderdag via 0528-378686 of 06-1079676 mailen kan altijd naar
dieuwertjejansen@welzijndewolden.nl
Dorpsbelangen Ruinen en Stichting Welzijn De Wolden nodigen u hierbij uit voor het jeugd en jongerenplatform op
Maandag 1 november 2010 om 20.00 in De Tump.
Doel van de bijeenkomst is om een passend antwoord te vinden op vragen, ontwikkelingen en verwachtingen rondom het
jeugd en jongerenwerk in Ruinen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn De Wolden, Dieuwertje Jansen 0528-378686 of mailen naar
Dieuwertjejansen@welzijndewolden.nl

