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Dorpsbelletje
• Voor slechts € 5,00 per
jaar bent u lid van
Dorpsbelangen Rune
• 4e zaterdag oud papier
zie ook op de site !!
• Bezoek onze website
en het gastenboek
• Suggesties / vragen ?
Laat ze ons weten !
• Nieuwsbrief in het
‘t Ruunder Waopen

De voortgang van de oud
papier actie is zeer positief.
In het afgelopen halfjaar is Verschillende verenigingen
er veel op ons af gekomen. hebben dit al in hun kas
Wij proberen u middels de kunnen merken.
lokale middelen zoveel mogelijk op de hoogte te hou- Tijdens de jaarvergadering
den van diverse ontwikkelin- heeft een lid ons getipt over
gen. Vooral onze website de onveilige situatie voor
geeft een reëel beeld van voetgangers op de hoek
onze activiteiten.
Esweg - Torenakker.
Ga hiervoor naar:
We zijn hierover in contact
www.dorpsbelangenrune.nl. getreden met de gemeente.
U heeft kunnen zien dat dit
In een voorgaande nieuws- afgelopen zomer heeft gebrief heb ik het gehad over leid tot een aanmerkelijke
de wenselijkheid, zeg maar verbetering.
noodzakelijkheid van nieuwbouw in Ruinen. Het doet Met de ondernemers van
mij deugd u te kunnen mel- Ruinen, vertegenwoordigd in
den dat er ontwikkelingen de belangenvereniging Onzijn die ons hoopvol stem- dernemend Ruinen hebben
men. Het intensieve contact we onlangs afspraken gehierover met de betrokken maakt om te komen tot een
wethouder lijkt vruchten af te nauwere samenwerking.
werpen.

NOVEMBER

2007

De leefbaarheid van Ruinen
verdient brede aandacht.
Afgelopen september hebben we afscheid genomen
van burgemeester Kremer.
Onze nieuwe burgemeester
wil de samenwerking met
DB Rune op dezelfde voet
voortzetten en we zullen
hem binnenkort ontvangen
in een kennismakingsbijeenkomst.
Tot slot wil ik u vragen mee
te denken over de leefbaarheid in ons dorp en ons aldus te voeden met informatie en aandachtspunten
waarmee wij voor u aan het
werk kunnen.
Met vriendelijk groet,
J.A. de Lange
Voorzitter.

O U D PA P I E R
Donderdagavond 23 september werd in zaal Kuik door Dorpsbelangen Rune de oud papier opbrengst bekend gemaakt. De oud
papier actie is goed verlopen stelde voorzitter Jan de Lange van DB, er waren 6 verenigingen die zich meteen opgaven toen DB
met het voorstel kwam om de actie te gaan coördineren. Deze zes verenigingen hebben afgelopen jaar de kliko's met oud papier opgehaald met behulp van door de gemeente beschikbare kraakauto's.
De deelnemende verenigingen waren erg tevreden over het verloop van de actie. In het begin waren er wat aanloop probleempjes en zijn er een paar kliko's vergeten, maar na een paar keer waren de routes goed bekend en verliep het verder zonder
problemen.
Wat erg gewaardeerd wordt is de aanwezigheid van een bestuurslid van DB op iedere zaterdag dag het papier gehaald moest worden. De uitleg was goed en de aanwezigheid van DB was plezierig omdat je meteen een aanspreekpunt
hebt, die de hele dag ook bereikbaar is voor eventuele calamiteiten.
Een ander fijn punt is de koffie met koek om 10 uur bij café Hees, je kunt wat dingen bespreken over de route en het is gezellig.
Voor DB Rune was het opzetten van de actie geen eenvoudige klus, het was voor ons een moeizame taak om verenigingen of
clubs te vinden die zich bereid verklaarden te helpen. We kregen zes aanmeldingen en met deze zes, Voetbal ver. Ruinen,
Mannenkoor De Geuzingers, "t Prinsepaard, Popkoor 2000, Ouderraad 't Oelebröd en Dorpsbelangen Rune zijn we van start
gegaan. Afgelopen jaar is er slechts één kliko gesneuveld, deze werd tegelijk met het oud papier opgeslokt door de kraakwagen. Een nieuwe kliko werd snel geregeld, een klein hekje is door de een kraakwagen aangereden, deze is ook snel gerepareerd.
Na aftrek van enkele onkosten bleek dat er in totaal een bedrag van € 9.514,- te
verdelen was, dit betekende voor iedere deelnemer € 1.635,80 voor de kas.
De deelnemers hebben al een bestemming voor dit bedrag, 't Prinsepaard schaft
een tweede wedstrijdhoofdstel aan en richt een eigen vereniging op, de voetbal zal
het besteden aan de jeugdige voetballers van VV Ruinen, De Geuzingers worden in
het nieuw gestoken omdat de oude outfit aan vervanging toe is, De basisschool 't
Oelebröd doneert het bedrag in de pot voor leuke dingen voor leerlingen, Popkoor
2000 heeft altijd een hoge kostenpost voor bladmuziek en DB Rune spekt de kas
zodat het bedrag weer terug vloeit naar de bevolking die zorgden voor de gevulde
kliko's.

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 I
Lang gezeurd, nu toch zicht op woningbouw..

Het heeft lang geduurd, maar onze constante vraag naar woningbouw lijkt eindelijk succes
te hebben. De gemeente heeft samen met het waterschap plannen ontwikkeld om het
voormalige waterzuiveringterrein geschikt te maken voor woningbouw.
Er zou ruimte zijn voor ongeveer 35 woningen. Wij hopen dat deze woningen in een prijsklasse komen te vallen waar ook starters in mee kunnen doen.
Dorpsbelangen Rune wordt nauw betrokken bij deze plannen en juichen deze ontwikkeling
dan ook van harte toe, via de media en onze website houden wij en ook de gemeente u op
de hoogte van deze plannen.

WONINGBOUW II

BURGEMEESTER

In Ruinen komen er 33 woningen bij. Het gaat om zeven rijtjeswoningen, tien vrijstaande huizen en zestien twee-onderéén kapwoningen in het plan Oldenhave / Bos.
De gemeente en grondeigenaar 03 Projectontwikkeling uit
Zwolle hebben Maandag 15 oktober jl. een samenwerkings
overeenkomst getekend.
Over het bouwplan wordt Dinsdag 6 november jl. een informatie bijeenkomst georganiseerd bij hotelcafé Kuik, aanvang
19.30 uur. Dorpsbelangen Rune is hierbij aanwezig en is blij
met deze ontwikkeling, we benadrukken wel dat de nieuwbouw moet passen in de landschaps inrichting.

Zoals u allen weet heeft de gemeente De Wolden in de persoon van de heer Peter Snijders een nieuwe burgemeester.
Hiermee heeft de gemeente een burgemeester aangesteld die
jong en enthousiast is. Wij hopen op een bijzonder goede samenwerking, het bestuur van Dorpsbelangen Rune zal dinsdag 4 december a.s. een kennismakingsgesprek hebben.

SPEELTUINEN
In samenwerking met Stichting Welzijn de
Wolden probeert Dorpsbelangen Rune de
speeltoestellen in Ruinen te behouden. De
gemeente wil per 1 januari 2008 de handen
aftrekken van alle speelvoorzieningen in ons
dorp, wat inhoud dat er een overkoepelende
organisatie opgericht moet worden. Als dit
niet gebeurd zullen vanaf 2008 alleen nog
lege grasveldjes overblijven en alle speelvoorzieningen verdwijnen! Op 23 oktober jl
heeft er een brainstorm avond in De Tump
plaatsgevonden. De belangstelling hiervoor
was zeer nihil. Voor informatie kunt u contact opnemen met
Dorpsbelangen Rune. Er komt zoals het nu lijkt in elk geval
een speeltuinverenging voor de Stofakkers / Heurinks.
Dinsdag 20 november vergaderen wij nog een keer en hopen
dat we dan spijkers met koppen te kunnen slaan. Weet je nog
iemand die zich wil inzetten voor een speeltuinverenging meld
dit dan !!! Er heeft zich inmiddels een dame aangemeld in de
wijk Zuides, maar dit is natuurlijk nog niet voldoende.

VEILIGHEID MARSELAND
Veiligheid rondom OBS ’t Oelebröd heeft onze aandacht wij
hebben al enkele plannen op het papier gezet waardoor we
rondom school nog een betere veiligheid creëren. Ook is het
verkeersgedrag van ouders en kinderen beoordeeld door een
verkeersconsulent. Hun advies wordt ook meegenomen in
onze plannen. Samen met de directeur van ’t Oelebröd, verkeersouder, medewerker Gemeente, en wijkagent en DB werken we hieraan. We zullen u zeker op de hoogte houden.

WEBSITES RUINEN
Ruinen kent veel sites waar een divers aan informatie op te vinden is,
hier vind u enkele daarvan, deze zijn ook op onze website terug te
vinden, kent u er nog meer of een link op onze site, mail ze ons.
www.ruinen.nl
www.vvvoruinen.nl
www.ondernemendruinen.nl
www.ruinenonline.nl
www.hetweerinruinen.nl
www.runeonline.web-log.nl
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Het afscheid van Echten, Ansen en Ruinen van burgemeester
Sjoerd Kremer is mede door Dorpsbelangen Rune georganiseerd. In het Pasmanshuus was een bijeenkomst georganiseerd, die door de heer Kremer zeer werd gewaardeerd. Iedereen die mee heeft gewerkt om deze middag mogelijk te
maken willen wij hierbij hartelijk danken.

WEGENONDERHOUD
Gevaarlijke situaties aangepast binnen sober onderhoudsbeleid.

Wellicht is het u opgevallen dat na de zomervakantie de stoep
aan de Esweg ter hoogte va de Jan Wierengaweg is doorgetrokken.
In de oude situatie kwam er een abrupt einde aan deze stoep
en werden de voetgangers gedwongen op straat te lopen.
In deze onoverzichtelijk bocht een absoluut onveilige situatie
waarop actie moest worden ondernomen vonden wij!
Dorpsbelangen Rune heeft gemeente De Wolden weten te
overtuigen dit plan met spoed voorrang te geven op het reguliere onderhoudsbeleid en de situatie is nu verbeterd.
Tevens heeft men het snelheidremmende ovaal ter hoogte
van Fa. Martens opnieuw laten instraten. De stenen waren
inmiddels zover uit elkaar gedreven dat dit een serieus gevaar
was voor fietsers, rollators en voetgangers. Temeer dat dit
gebied intensief wordt bewandeld door bewoners van Verzorgingshuis De Priensenije. Ook het voetpad op de Netten is
met deze reden opgeknapt.
We zijn ons er van bewust dat er in heel Ruinen nog veel valt
te verbeteren op het gebied van bestrating.
Helaas sluiten onze wensen niet geheel aan op het sobere
onderhoudsbeleid van gemeente De Wolden.
Vind u dat er in uw omgeving gevaarlijke situaties zijn op het
gebied van bestrating,
welke
dringend
aandacht behoeven?
Neem dan contact
met ons op, u
kunt ons bellen of
een e-mail sturen.

