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• Ideeën en/of suggesties
zijn altijd welkom, deze
kunnen worden ingeleverd
bij secetariaat.
• Voor slechts € 5,00 per
jaar bent u lid van Dorpsbelangen Rune.
• Zaterdag 16 augustus
oud papier
• vanaf september de 4e
zaterdag van de maand
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Hierbij ontvangt u weer
een
nieuwsbrief
van
Dorpsbelangen Rune.
In de vorige nieuwsbrief
hebt u kunnen lezen dat
Dorpsbelangen zich sterk
wil maken voor nieuwbouw in Ruinen en dan in
het bijzonder voor de
betaalbare
woningen
voor starters. Daartoe
hebben wij regelmatig
overleg met oa. Actium
en de gemeente De Wolden. De gemeente De
Wolden heeft echter aangegeven dat zij niet over
voldoende capaciteit beschikt om hierin voortvarend te werk te gaan, met
andere woorden, het
wordt een lange zit. De
gemeente zet op dit moment in op de voor Zuidwolde zo belangrijke materie rond de N48 en voor
aanpassing van het centrum van de Wijk.
De pijlen op onze boog
drogen zo uit en worden
krom. Wij zullen in het 2e

deel van dit jaar met
dubbele inzet de betrokken wethouder en overig
politiek verantwoordelijken bestoken met onze
gevoelens en ideeën.
Het mag niet zo zijn dat
enkele
dorpen
“vergeten” worden. U
kunt er op rekenen dat
wij als bestuur de boel
zullen wakker houden.
Hiernaast hebben we tijd
en energie gestoken in
het organiseren van het
ophalen van oud papier
nieuwe stijl. Zie hiervoor
het daaraan gewijde onderwerp in deze nieuwsbrief.
Aangaande het speelruimtebeleid van de gemeente hebben we gesprekken gehad met de
daartoe
aangewezen
ambtenaar. Ook hier
was
de
boodschap:
geen geld, dus verwacht
niet teveel van ons.

stuur van DB Rune zich
zorgen over de kwaliteit
van het beheer van de
openbare ruimte (wegen
en groen). Wij zijn van
mening dat het uitbesteden van werkzaamheden, voornamelijk voor
het onderhoud van het
openbare groen, niet
automatisch een kwaliteitsverbetering is. Ook
hierin zullen we naar de
gemeente toe scherp
blijven.
DB Rune zal zich ook
blijven inzetten voor de
verkeersveiligheid.
De
gemeente kan blijven
rekenen op kritische noten en ideeën van uw
bestuur en ook van u als
lid.
De gemeente kan wel
insteken op particuliere
initiatieven, maar wij vinden dat een lokale overheid zich hard moet maken voor leefbaarheid en
basale voorzieningen.
Met vriendelijke groet,

Tevens maakt het be-

Jan de Lange

PA P I E R

Met ingang van augustus zal Dorsbelangen de inzameling van oud papier gaan coördineren. In samenwerking met vijf verenigingen zal iedere vierde zaterdag van de maand het
papier worden opgehaald. Dit gaat gebeuren met vuilnisauto’s, waarin de grijze papiercontainers kunnen worden geleegd. De verenigingen hopen hiermee hun clubkas te versterken. De gemeente heeft inmiddels aan iedereen die belangstelling heeft een container bezorgd waar het oude papier in verzameld kan worden. De deelnemende verenigingen zijn;
> De Geuzingers
> Popkoor 2000
> Voetbalvereniging Ruinen
> Voltigeclub het Prinsepaard (LR de Vrederuiters)
> School/ouderraad ‘t Oelebröd
> Dorpsbelangen Rune
Let op: In verband met het Runer feest zal de eerste inzameling met containers in augustus een week
eerder plaatsvinden: Zaterdag 19 augustus. Wilt u de container voor 08.30 uur aan de weg zetten.

Dorpsbelangen Rune
SECRETARIAAT:
JEANNETTE KELLY
GROENEWEG 19
7963 BX RUINEN
T 0522 - 47 11 82
F 0522 - 47 34 53
E INFO@DORPSBELANGENRUNE.NL
VOORZITTER:
JAN DE LANGE: 0522 - 47 24 96
WWW.DORPSBELANGENRUNE.NL

WONINGBOUW
Nog steeds staat woningbouw hoog op onze agenda. Echter, het schiet niets
op. De gemeente de Wolden blijft ernstig in gebreke met het ontwikkelen van
plannen. Wij hebben drie concrete plaatsen aangegeven waar mogelijkheden
zijn. Hinkenkamp, Zuides en de Kaamp zijn locaties waar de gemeente een
onderzoek naar de haalbaarheid zou kunnen doen. Betrokken Wethouder en
de politiek laten ons echter in de steek en zijn niet bereid om een serieus plan
te ontwikkelen. Wij zijn bijzonder teleurgesteld in het gebrek aan daadkracht
van de gemeente de Wolden. Samen met de BOKD (Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe) wordt een plan ontwikkeld, het zogenaamde DOP,
Dorpsomgevingsplan, om de mogelijkheden bespreekbaar te maken. We houden u hiervan op de hoogte.

BESTUURSWISSELING

OVERLEG B&W

Sinds de jaarvergadering van 28 februari jl. hebben
er enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden;
Voorzitter
: Jan de Lange
Vice-voorzitter
: Wim Jalvingh
Secretaris
: Jeannette Kelly
Vice-secretaris : Herbert Mooij
Penningmeester : Sent Niezing
Pr en ledenadm. : Bert van Egten
Lid
: Roelien Tissingh

Het bestuur van Dorpsbelangen Rune heeft regelmatig
overleg met B&W en/of betrokken wethouder / ambtenaar. Het laatste overleg met B&W heeft plaatsgevonden op 18 april jl. Dit overleg vind plaats in Ruinen.
In dit overleg komen diverse punten aan de orde, o.a.
de werking van het convenant, deze werkt ons inziens
goed. De geslaagde nieuwe opzet van 4 mei, het succes van het paasvuur, het “oude”gemeentehuis naar
tevredenheid ingevuld en de afsluiting van het waterproject met de opmerking dat er nog een aantal klachten
zijn. Het jongerenwerk wordt besproken en de communicatie problemen die daar zijn geweest, de nieuwe
soos / hangplek. Uiteraard de nieuwbouw is uitvoerig
aan de orde geweest en staat hoog op de agenda.
Prioriteit op dit moment is woningbouw en verkeersveiligheid, o.a. kruising Neuzendijk / Meppelerweg.
Volgend overleg met het B&W staat gepland op dinsdag
20 februari 2007.

Voor vragen kunt u telefonisch bij het secretariaat
terecht of via de e– mail: info@dorpsbelangenrune.nl
Binnenkort de vernieuwde en actuele website van
Dorpsbelangen, hier vind u veel informatie terug die
voor u nuttig kan zijn: www.dorpsbelangenrune.nl.
Kijk ook eens op de site van de gemeente:
www.dewolden.nl

GEMEENTE
Wat zijn de openingstijden van het gemeentehuis?
Op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. De Gemeentewinke
(o.a. Burgerzaken en Bouwen en Wonen) is woensdag open van
8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Hoe kom ik van mijn groot tuin/huisafval af?
Grof tuin- en huisafval kunt u brengen naar het Afvaldepot, Nijverheidsweg 36 in Zuidwolde. De openingstijden zijn:
woensdag: 13.00 uur tot 16.00 uur.
vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
zaterdag: 9.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt maximaal 2m3 grof afval gescheiden aangeven voor
€ 5,00. Autobanden (max. 4) en wit-en bruingoed kunt u gratis
inleveren bij het Afvaldepot.
Ik wil een paspoort aanvragen. Wat moet ik meenemen naar
het gemeentehuis?
- alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
- één recente pasfoto van goede kwaliteit (3x4 cm)
- kinderen tot 18 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van
beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft); hetzelfde geldt voor kinderen tot 12 jaar die een Nederlandse identiteitskaart willen aanvragen.
Een nieuw document moet u persoonlijk aanvragen.

MELDING
In Ruinen is de laatste jaren veel gebeurd.
Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van het
waterproject. Als lezer van deze nieuwsbrief
en als lid van Dorpsbelangen Rune willen we
u vragen ons zaken te melden die tot onprettige of zelfs gevaarlijke situaties kunnen leiden.
Dit kan van alles zijn; gevaarlijke verkeerssituaties, bestrating die niet vlak ligt of is verzakt, gras wat slechts ten dele is ingezaaid of
een pinautomaat welke niet of slecht bereikbaar is. Dorpsbelangen Rune wil de klachten
die er leven onder de Ruunder bevolking
bundelen om hierover met de Gemeente
overleg te plegen dat zaken zo spoedig mogelijk worden opgelost.
Mocht u nog iets hebben waarvan u denkt
“Daar moet nou eens
iets aan gedaan worden!”, dan nodigen wij
u uit dit bij ons te melden! Dit kan per mail
of telefonisch

