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Voor u ligt de eerste
nieuwsbrief van 2007.
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> JAARVERGADERING
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> W ATERPLAN
> GEDICHT
> WONINGBOUW

Dorpsbelletje
• Zwerfbus ook in Ruinen !
• Voor slechts € 5,00 per jaar
bent u lid van Dorpsbelangen
Rune.
• Donderdag 22 febr. 20.00 uur
jaarvergadering bij Kuik
• 24 februari oud papier

Een nieuw jaar met
nieuwe uitdagingen.
Na een betrekkelijk rustig najaar is dit bestuur
weer volop in actie. Uitnodigingen voor deelname aan een veelheid aan
onderwerpen vallen op
de deurmat. Waterplannen, deelname aan het
p l a tt el a n d s p a r le m e n t
etc. We moeten keuzes
maken.
Naast nieuwe
zaken houden we de
lopende
zaken
zeker
warm. En dan vooral de
stroeve voortzetting van
de woningbouw mogelijkheden.
In ons aanstaande overleg met B&W zullen dit
zeker als agendapunt
behandelen.

FEBRUAIRI

2007

Nieuw is het Waterplan,
zie meer hierover in de
nieuwsbrief.
Ook nieuw is de zwerfbus. Aanvankelijk stond
Ruinen niet op de haltelijst. Door tijdig te reageren hebben wij kunnen bewerkstelligen dat
nu ook Ruinen op de
routekaart staat.

termijn als bestuurslid
aan de orde brengen.
Drie jaar met een uitloop van nog drie lijkt
lang, maar is kort. Tegen de tijd dat je als
bestuurslid ingeschoten
raakt in de materie zit
de tijd erop. En dat is
zonde van de opgedane
expertise.

Verkeer
Tevens willen wij de
kruising Neuzendijk Huttenweg - Meppeler
weg onder de aandacht
van het gemeentebestuur brengen. Het is
onze ogen een bijzonder gevaarlijke oversteek. Onoverzichtelijk
met veel snelverkeer.

Tot slot wil ik u wijzen
op onze website. Hij is
geheel vernieuwd en
biedt volop mogelijkheden. U kunt ons nu nog
gemakkelijker via het
gastenboek en e-mail
laten weten hoe u over
bepaalde zaken denkt.

Bestuur
Wij willen op de ledenvergadering de zittings-

Tot ziens op de jaarvergadering.
Jan de Lange,
Voorzitter.

• Bezoek onze website
• Gastenboek op website !!

OUD

PA P I E R

Ophalen van het oud papier een groot succes. De verenigingen die meedoen zijn allemaal enthousiast. In het
begin was het nog wat wennen. Welke route moeten we nemen en vergeten we geen kliko’s? Het nieuws verspreidt zich, voor verenigingen die zich later hebben aangemeld hebben we een wachtlijst op moeten stellen.
Er worden elke maand veel kilo’s oud papier opgehaald (zie de website). Per maand 3 vuilnisauto’s vol!
Goed voor de kas van de verenigingen die het weer kunnen gebruiken voor hun eigen activiteiten. We mogen
stellen dat iedereen in Ruinen inmiddels gewend is aan de extra kliko en die wordt elke 4e zaterdag van de
maand dan ook trouw aan de weg gezet.

PAASVUUR

J A A RV E RG A D E R I N G

Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen Rune
het traditionele Paasvuur.
Inbreng is Goede Vrijdag 6 april en Zaterdag
7 april, van 08.00 uur t/m 18.00 uur.
Vanaf de Groene Weg het Rietepad op.

Donderdag 22 februari 2007 zal de Algemene Ledenvergadering 2006 plaatsvinden. De vergadering begint om
20.00 uur en wordt gehouden in Hotel Café
Rest.
Kuik te Ruinen. Eén dezer dagen ontvangen alle leden een uitnodiging met agenda, notulen van de vergadering 2006
en het jaarverslag 2006. Na de
pauze zal de heer
E. Annen iets komen vertellen
over zijn werkzaamheden en met name uitleg geven
over de defibrillator.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld, ook niet leden zijn
welkom wanneer men op de jaarvergadering lid wordt.

Alleen snoeihout is toegestaan, geen stobben,
planken, tuinhout en andere houtsoorten !!
Inbrengen voor leden is gratis, niet leden betalen per keer 2 euro, grote kar 5 euro.
Paasvuur wordt 2e Paasdag 9 april om ± 19.00
uur aangestoken, m.m.v. De Geuzingers.

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

ZWERFBUS
Zwerfbus nu ook in Ruinen door inzet Dorpsbelangen Rune !
Op vrijdag 12 januari 2007 om 13.30 uur is de nieuwe Zwerfbus in gemeente De Wolden officieel in gebruik genomen door wethouder E. KosterSassen. Dit werd gedaan door middel van het onthullen van een vergrote
routekaart. Onder de aanwezigen waren raadsleden en vertegenwoordigers
van de Verenigingen van Dorpsbelangen.
Wethouder E. Koster-Sassen benadrukte in haar speech dat de Zwerfbus
vervoer op maat is geworden dankzij de positieve samenwerking met onder
andere de Verenigingen van Dorpsbelangen en het OV-Bureau.
Zo kan men nu - na één telefoontje - ook op woensdagavond naar de
Gemeentewinkel en naar de raadsvergaderingen, twee maal in de maand.

Aansluitend nam mevrouw Bosveld, directeur OV-Bureau, het woord.
Zij bracht naar voren dat de Zwerfbus bij succes een grotere Servicebus
met meer comfort kan worden, zoals deze al in de wijk Kloosterveen (Assen)
wordt ingezet.
Routes voor zoveel mogelijk mensen
De route is zeer divers van opzet. Zo rijdt de bus op iedere werkdag dezelfde
routes in de ochtend en in de middag. In de daluren rijdt de bus echter elke
ochtend een andere route om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden hun
bestemming te bereiken. De nieuwe dienstregeling geldt voorlopig tot 1 april 2007. Op basis van wensen en
behoeften van de inwoners kunnen de routes na deze periode opnieuw aangepast worden. Routes en meer
info zie de website van Dorpsbelangen Rune of van de gemeente: www.dewolden.nl

WATERPLAN
Gemeente De Wolden en waterschap Reest en Wieden werken samen aan een waterplan voor gemeente De
Wolden. In dit waterplan willen wij voor de komende jaren onze visie weergeven op het beheer van grond- en
oppervlaktewater binnen de gemeente. Deze visie wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt in aanbevelingen en
maatregelen. Adviesbureau Syncera ondersteunt bij het opstellen van het plan.
Klankbordgroep
Gemeente en Waterschap hechten veel waarde aan een breed draagvlak voor het waterplan. Daarom worden
belanghebbenden bij de ontwikkeling van het waterplan betrokken. Wij doen dit in de vorm van een breed samengestelde klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft een tweeledig doel. Enerzijds willen wij belangenorganisaties informeren over de ontwikkelingen rond het waterplan. Anderzijds hopen wij van hen informatie te
krijgen over de kansen en knelpunten die zij ervaren ten aanzien van het waterbeheer in De Wolden. De eerste
bijeenkomst van de klankbordgroep heeft op woensdag 10 januari 2007 in Ruinen plaatsgevonden. De komende maanden staan nog 2 bijeenkomsten op de agenda, hierover zullen wij u t.z.t. over informeren.
Dorpsbelangen Rune is ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Info zie: www.dorpsbelangenrune.nl

GEDICHT (met dank aan één van onze leden)

WONINGBOUW

RUNE

Dorpsbelangen Rune is normaal gesproken nauw
betrokken bij de ontwikkelingen in het dorp. Echter
de nieuwbouwplannen welke op stapel staan zijn
voor ons ook niet helemaal duidelijk. Dit komt met
name dat deze plannen worden uitgevoerd door
projectontwikkelaars. DB heeft onlangs een gesprek
gehad met de gemeente over deze ontwikkelingen.
Plan Bos / Oldenhave krijgt serieuze vormen, hier
komen vrijstaande- en 2 onder 1 kap woningen.
Ook op de Brink (voormalig SNS) krijgen de plannen steeds meer serieuzere vormen. Wanneer men
begint is vooralsnog onduidelijk, hopelijk binnenkort
meer over beide plannen.
Dorpsbelangen heeft ook gesproken met Actium
gevoerd over mogelijkheden op de Kaamp, wel of
niet met winkelruimte, dit krijgt een vervolg.
Ook
pleit DB nog steeds om met fase 3 plan zuid aan te
vangen, binnenkort praat Dorpsbelangen weer met
B & W en staat woningbouw hoog op de agenda.

ik kom vaak in 't deksels mooie Rune
een dörpie waor ik zo geern deur struune
Rune leg in 't zuuden van oes gewest
het volk daor is plezierig en altied op zien best....
op de brink zie 'k het bronzen beeld van 't kleine rammegie
en ook in 't oog valt Bartje zien zuster Lammegie
op de heide dwaalt een kudde Drentse schaopen
scheper hoedt dizz' dier' met zien hond as "vredes-waopen"...
Rune was in wied verleden een vrije "heerlijkheid"
het volk was trots - gunk prat op zien zelfstandigheid
nao de middeleeuwen was 't over en gedaon
Drents Bestuur maakt' een ende an 't Runer vrij bestaon...
veurwaar: Rune is in oes gebied as een diamant
ik hol d'r van - vuul mij met dörp en volk verwant
as 't even an kan begeef ik mij op pad hen Rune
een dörpie waor ik zo geern deur struune...

