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Dorpsbelletje
• Voor slechts 5,- euro
per jaar bent u lid van
Dorpsbelangen Rune
• Donderdag 21 febr.
jaarvergadering, aanvang 20.00 uur, Kuik
• Zaterdag 24 februari
oud papier !
• 21 en 22 maart inbrengen van snoeihout
paasvuur

FEBRUARI 2008

VOORWOORD
Geachte lezers,
U leest op dit moment de 2e uitgave van
de nieuwsbrief van Dorpsbelangen Rune
nieuwe stijl, in ‘t Ruunder Waopen.
Voor iedereen te lezen en door niemand
te missen.
Donderdag 21 februari hebben we weer
onze jaarlijkse ledenvergadering.
Ons bestuur is tot de ledenvergadering
van 2009 compleet. In 2009 gaan door
beëindiging van de bestuursperiode, drie
leden uit het bestuur. Er dreigt een bestuurlijke onderbezetting. Wij willen u als
lid, maar wellicht ook als aspirant lid, vragen na te denken om wellicht plaats te
nemen in ons bestuur.
Voor informatie over de bezigheden kunt
terecht bij de huidige bestuursleden.
Een paar weken geleden werd ons duidelijk dat de plannen voor realisatie van

• 24 maart Paasvuur

WONINGBOUW
Gemeente De Wolden betrekt Dorpsbelangen bij woningbouw.
In de tweede helft van 2007 heeft gemeente De Wolden te kennen
gegeven dat ze woningbouw wil realiseren in het gebied Meppelerweg / Neuzendijk. U moet hierbij denken aan het gebied rondom het
voormalige waterzuivering terrein. DB Rune is in de voorbereidingen
betrokken en heeft in een aantal sessies hun visie en wensen mogen
inbrengen. Het gevolg hiervan is dat er nu in beginsel een plan tot
stand gaat komen waar we deze wensen ook duidelijk in terug zien
komen. Zo wordt er in dit plan ook duidelijk rekening gehouden met
sociale bouw voor starters, gezinnen en senioren, daarnaast is er ook
ruimte voor vrije woningbouw.
Ook de landschappelijke waarden zijn sterk terug te vinden in de
voorlopige maquette.
Om in dit gebied te kunnen bouwen zijn er nog
wel wat aanpassingen nodig op het gebied van
afwatering, riool, natuur en verkeersveiligheid.
Het laatste punt zien wij o.a. vertaald in de herinrichting van de kruising Meppelerweg / Neuzendijk, een verdienste van jarenlange inspanning
welke we nu beloont zien worden. Nu de plannen langzamerhand
zichtbaar gaan worden is het aan gemeente De Wolden de nodige
procedures in gang te zetten en u hierover te informeren.
Daar wij graag onze leden een kijkje gunnen in de voorbereidingen
tot dit plan zullen de heren Alfred Hamstra, projectleider van Gemeente De Wolden en John Breen van buro Urhahn, na afloop van
de jaarvergadering, het plan in grote lijnen presenteren. Deze presentatie is uitsluitend informatief bedoeld, er is geen mogelijkheid tot
discussie.

WEBSITE
www.dbrune.nl, de vernieuwde website van DB Rune, met een beter
toegankelijk gastenboek. Ook kunt u discussiëren op het forum over
eigen aangemaakte onderwerpen. Hier vind u tevens informatie over
zaken welke ons bezig houden. Ga gauw eens kijken !

appartementen aan de Brink, stevig op de handrem
staan. Dit zou een verdere verpaupering van de
Brink-westzijde kunnen betekenen. Er is nu sprake
van leegstand. De aanblik van de oude SNS bank,
tevens achterzijde, is op zijn minst troosteloos te noemen. Daar DB Rune gaat voor leefbaarheid, hebben
wij direct na het bekend worden van de stagnering,
de raadsfracties aangeschreven over het hoe en
waarom.
DB Rune wil antwoord op de vraag welke maatregelen de politiek gaat nemen om de zaak op korte termijn vlot te trekken.
J.A. de Lange
voorzitter

PAASVUUR
Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen Rune weer
het traditionele paasvuur.
Inbrengen van alleen snoeihout kan (goede)vrijdag 21
en zaterdag 22 maart van 09.00 t/m 17.00 uur.
Paasvuur wordt 2e Paasdag, 24 maart om ± 19.00
uur aangestoken. Leden kunnen gratis inbrengen.
Voor niet leden, kleine kar € 2,00 (of droge worst) en
grote kar € 5,00 per keer.

SPEELRUIMTE
In het jaarverslag van 2006 melden wij nog dat wij ten
aanzien van het speelruimtebeleid de bal terug hebben gelegd bij de gemeente. Immers, per 1 januari
2008 zou de gemeente haar handen van het onderhoud van de speeltuinen aftrekken. Inmiddels heeft
Dorpsbelangen Rune gemeend toch de handschoen
op te pakken, met de zin om te proberen speeltuinverenigingen op te zetten.
Na een redelijk moeizame start is de bevolking zich er
inmiddels van bewust dat er inderdaad
geen onderhoud meer wordt gepleegd.
Een aantal mensen is opgestaan, en zo
heeft ons bestuurslid Grea Koekoek toch
een goed gevoel gekregen over haar inzet
en het gevolg wat zich heeft voorgedaan.
We zijn er nog lang niet, maar er tekenen
zich positieve ontwikkelingen af.

JAARVERGADERING
Donderdag 21 februari houdt Dorpsbelangen Rune
haar jaarlijkse ledenvergadering.
Leden van DB Rune ontvangen persoonlijk hiervoor
een uitnodiging. Aanvang 20.00 uur, Hotel Kuik.
Na de pauze zal er een presentatie zijn over de
woningbouw, zie rubriek Woningbouw.
Wanneer u geen lid bent van DB kunt u alsnog lid
worden om hierbij aanwezig te zijn.
De agenda en notulen zijn ook
te downloaden op onze nieuwe
website www.dbrune.nl.

