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Volgend nummer 
verschijnt 

23 juli 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 28 juli 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Samenwerking1
s e p t

V.V. Ruinen en V.V. Ruinerwold slaan de handen 
ineen.

Hierbij willen wij jullie graag informeren over de 
samenwerking tussen V.V. Ruinerwold en V.V. Ruinen 
voor de leeftijdscategorieën JO19 en JO17 in het 
seizoen 2021/2022. Beide verenigingen hebben hun 
eigen uitdagingen, zelfstandig, een indeling voor 
het komende seizoen op te stellen die recht doet 
aan alle spelers van deze teams.
Na goede gesprekken tussen verschillende verte-
genwoordigers van beide verenigingen en het tus-
sentijds informeren van spelers en ouders is beslo-
ten dat er voldoende draagvlak is om in het seizoen 
2021/2022 samen te werken. Hierdoor zullen er ko-
mend seizoen gezamenlijk twee JO19 teams en één 
JO17 in de diverse competities aantreden onder de 
naam ST Ruinerwold/Ruinen.
Wij, de technische- en jeugdcommissie van beide 
verenigingen, hebben er alle vertrouwen in dat de 
samenwerking succesvol zal verlopen. Wij wensen 
de spelers en de begeleiders een sportief seizoen 
toe!
Wij danken de spelers en ouders en overige betrok-
kenen voor hun positieve bijdrage in de besluitvor-
ming om te gaan samenwerken.
Met vriendelijke groeten,
Rene Meijer, voorzitter Jeugdbestuur V.V. Ruinen
Wilfred Hut, lid TCJ V.V. Ruinen
Jasper Slagter, lid TCJ V.V. Ruinen
Rieks Jansen, bestuur Voetbalzaken V.V. Ruinerwold
Hense Angerman, Voorzitter Jeugdcie V.V. Ruinerwold
Laurens Emmink, lid TC V.V. Ruinerwold

Afgelasting
Het bestuur van de Open Boeren –  Bedrijven dag 
Ruinerwold heeft besloten om de jaarlijkse fiets-
tocht, die gepland stond op 31 juli 2021, langs de 
boeren – bedrijven niet door te laten gaan.
Wij hopen dat wij in 2022 weer een mooie Boeren – 
Bedrijven fietstocht kunnen organiseren.
Groet het bestuur van de Open Boeren – Bedrijven 
dag  Ruinerwold

Oproep activiteitenaanbod 
voor kinderen en jongeren
Er mogen weer meer activiteiten georganiseerd wor-
den, ook voor kinderen en jongeren. De website in 
De Wolden met activiteitenaanbod voor kinderen en 
jongeren is www.actiefnaschooltijd.nl. Na de zomer-
vakantie zal het KC team bestaande uit jongerenwer-
kers, schoolmaatschappelijk werk, sport- en cultuur-
functionarissen de website actief gaan promoten 
op de scholen middels een filmpje, sociale media, 
banners en het uitdelen van een presentje aan alle 
leerlingen. Daarom de oproep aan alle aanbieders 
van activiteiten voor kinderen en jongeren om het 
aanbod dat ze hebben op de website te zetten. Via 
de website kunnen deelnemers zich ook eenvoudig 
aanmelden voor de activiteiten. Het plaatsen van ac-
tiviteiten voor aanbieders is geheel kosteloos en dus 
gratis promotie voor de activiteit. Heeft u vragen? 
Mail dan naar info@actiefnaschooltijd.nl

 
 
 
 
 
 
VV Ruinerwold start op donderdag 21 aug a.s. met 35+/45+ voetbal 
 
VV Ruinerwold start dir seizoen met 35+/45+ seniorenvoetbal. 
Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers vanaf 35 jaar. 
Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer aan de 
voetbalsport te binden.  
 
Voor de 35+/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. 
Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die 
twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd. 
 
VV Ruinerwold stelt deelnemers in gelegenheid 1 x per week op de donderdagvond vanaf 20.00 uur 
met elkaar te voetballen waarbij ook voldoende ruimte is voor sociaal contact.  
 
Op de eerste trainingsavond starten we met een kennismaking en vanuit de club volgen er een aantal 
huishoudelijke mededelingen; voetbalschoenen wel meenemen uiteraard. 
 
Heb je hiervoor belangstelling, stuur een email naar technischecommissie@vvruinerwold.nl. of kom op 
21 aug. a.s. naar de eerste trainingsavond! 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  14 juli Vrijwilligersavond Oldtimerdag, 19.30 
uur Buddingehof (onder voorbehoud)

 ➜  31 juli Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜ 7 augustus Boerendrokte, 11.00-16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 18 augustus Instructieavond vrijwilligers 
Oldtimerdag, 19.30 uur Buddingehof 
(onder voorbehoud)

 ➜ 20 augustus Opbouw Oldtimerdag, 09.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 21 augustus Oldtimerdag (onder voorbehoud)
 ➜ 21 september  Vrouwen van Nu Ruinerwold,19.45 uur  

avond door Bestuur, de Klok
 ➜ 25 septembe Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜  25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 19.45 

uur, Eéndagsbestuur de Klok
 ➜  25 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 19.45 

uur,Huite Zonderland de Klok
 ➜  27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜  21 december Vrouwen van Nu Ruinerwold,19.45 uur,  

avond in Kerstsfeer de Klok
 ➜  14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold,19.00 uur, 

90 jarig bestaan de Klok

Sportzomer
Een zomer vol sportmomenten
kun je volgen op teevee
met al je abonnementen

Een zomer vol sportmomenten
en zelf trotseer ik de elementen
al fietsend langs het vee

Een zomer vol sportmomenten
ook de Tour de France op teevee

© Gerdina  www.gerdina.nl

Boerendrokte bij 
museumboerderij De 
Karstenhoeve
Zaterdag 7 augustus van 11.00 uur tot 16.00 uur 
gaat men bij museumboerderij De Karstenhoeve 
ook letterlijk weer 100 jaar terug in de tijd. Meer dan 
veertig vrijwilligers laten zien wat er zich zo rond 
1920 allemaal afspeelde op een grote boerenhoeve. 
U loopt als het ware door een toneelstuk. In het 
voorhuis zijn de meiden druk met schoonmaken, 
karnen, wecken etc. In het achterhuis en op het erf 
zijn het de knechten die u meenemen naar de tijd 
van toen. In de mooie pronkkamer zitten boer en 
vrouw Karsten klaar om een journalist en fotograaf 
te ontvangen n.a.v. een gewonnen prijs! Het is de 
hele dag een komen en gaan van allerlei mensen. 
Zoals de negotiekeer’l met zijn handel, de dokter 
komt de tbc-patiënt bezoeken in het tbc-huisje, het 
kruidenvrouwtje heeft een nieuw drankje gebrou-
wen dat voor allerlei ongemakken is te gebruiken.  
Kortom een hele boerendrokte!

Kinderen kunnen helpen bij allerlei klussen en mo-
gen in de klas van meester Worst plaatsnemen om 
een “lesje te leren” en er is een speelhoek.
Op de deel zijn ouderwetse gerechten te verkrijgen, 
zoals bloedworst, watergruwel, pannenkoeken en 
bruine bonen met spek.
We hebben er weer zin in en zien jullie graag zater-
dag 7 augustus! Wij houden ons uiteraard aan de 
dan geldende voorschriften van het RIVM.
Voor info: info@karstenhoeve.nl, telefoon: 0522-
481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Bloembakken
Leuk…….bloembakken bij de voordeur!
Maar helaas vindt dat niet iedereen, dus  heb-
ben……?
ze maar weggehaald.



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 18 juli 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Mark de Jager
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. A. Minnema, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. van den Brink

Kerkdiensten 25 juli 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. A. van Zetten
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. P. de Haan, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. H. Procee

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via 
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl 
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://deka-
pelruinerwold.com/preken/

Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
     



De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden
Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken hebben met de leefbaarheid in  

de gehele openbare ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en wensen zijn die  

vanuit de samenleving komen. Werken samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat 

aan ideeën om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens:
Wijkbeheerder Noord is 

Rob Feijen: 

r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl

buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86

Wijkbeheerder Zuid is 

Natascha Koestal: 

n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl



T: 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES

PERFECT IS GEREGELD:

SCHENKINGEN DOEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor de ondertekening 
van akten. Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft 
gesteld in verband met het Corona-virus. Wij bieden u daarnaast de 
mogelijkheid voor telefonische besprekingen en voor audio-visuele 
besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen akten op ons kantoor 
worden ondertekend.



Kraamspullen 
weggooien is zonde!
Kraamverbanden, steriele navelklemmen, luiert-
ape, alcohol etc.
Stichting Baby Hope weet er wel raad mee. Door 
vele vrijwilligers worden de materialen ingezameld.
In veel gezinnen met jonge kinderen staat de doos 
van de ziektekostenverzekering nog in de kast of 
op zolder, gevuld met de restanten van het kraam-
pakket.Veel mensen bevallen in het ziekenhuis en 
gebruiken het pakket deels of helemaal niet.
Ook bij een thuisbevalling zijn niet altijd alle mate-
rialen nodig.  Stichting Baby Hope is opgericht met 
het idee dat deze materialen een betere bestem-
ming verdienen dan op zolder of de prullenbak.
In Nederland is de gezondheidszorg goed geregeld 
maar in landen als Benin, Ghana en Kameroen 
maar ook in Suriname, Hongarije, Roemenie en Al-
banië is de situatie waarin vrouwen moeten beval-
len vaak schrijnend te noemen.
De materialen (als die er al zijn) zijn beperkt en vaak 
in slechte conditie. Het aantal sterfgevallen onder 
pasgeborenen en kraamvrouwen is mede daardoor 
in deze landen hoog. Het verminderen van moeder- 
en kindsterfte is niet voor niets opgenomen in de 
millennium doelstellingen die wereldwijd aandacht 

TC ’t Wold zet sponsoren 
in de kijker
De afgelopen maanden heeft Sylvia Timmerman 
namens de sponsorcommissie van TC ‘t Wold ver-
halen opgehaald bij een aantal sponsoren, om hen 
digitaal in beeld te brengen. Een gesprek op locatie 
bij het bedrijf om eens te horen hoe het gaat en 
hoe zij de coronaperiode hebben beleefd. Dit heeft 
prachtige artikelen opgeleverd, met hele wisselen-
de verhalen.
Een aantal gesprekken vond plaats in tijden van 
lockdown. Zo stond Speel- en IJsboerderij De Drent-
se Koe te trappelen om weer open te mogen en 
kinderen lekker te laten spelen. Bij Huize PR Derks 
keken ze reikhalzend uit naar een terrasbezoek met 
alle gasten en Dorpshuis de Buddingehof gebruikte 
de tijd om nieuwe lijnen uit te zetten en straks volop 
reuring te kunnen creëren. 
Het bleek al snel dat de verschillen groot waren. 
Waar het ene bedrijf stil lag, ervaarde de ander 
topdrukte. Gekkenwerk was het bij Lensen Schilder 

krijgen. Stichting Baby Hope werkt daar aan mee 
door navelklemmen, verbanden, onderleggers, 
zeep, handschoenen en ander materiaal in te zame-
len en aan deze landen ter beschikking te stellen.
Ook zijn er diverse projecten die incontinentiema-
teriaal, spuiten, injectienaalden, urinekatheters, 
baby- en kinderkleding en babyartikelen kunnen 
gebruiken.
Stichting Baby Hope werkt met een netwerk van 
zo’n 300 vrijwilligers die de materialen inzamelen 
en zo’n 15 transportvrijwilligers.

Een gift doen?
Een gift op rekeningnummer NL 54 INGB 000 
9599914 is ook van harte welkom. Met de donaties 
worden kraamprojecten ook financieel onder-
steund, bijvoorbeeld met de aanschaf van een 
verloskoffer, zonnepanelen of couveuse.

Waar kan men inleveren?
In heel Nederland, check hiervoor de site www.
stichtingbabyhope.org.
In Ruinerwold kunt u materialen inleveren bij 
Mandy Bloemen. 
Mail naar mandy_bloemen@hotmail.com of bel 
naar 0645178379.
Neem eens een kijkje op de site voor meer informa-
tie : www.stichtingbabyhope.org

& Glasservice, alsof iedereen het huis in de verf wil 
hebben. Bij Coop Koetsier werd er flink gehamsterd, 
al was het gelukkig niet zo dat de schappen volledig 
leeg waren. De werkplaats van Autobedrijf Mos kon 
gewoon doordraaien, maar ze verlangden ernaar 
om gewoon weer iets onbevangen te kunnen doen. 
Natuurlijk werden ook andere onderwerpen be-
sproken, want ieder bedrijf heeft zo zijn eigen 
verhaal. Bij Camping de Vossenburcht ging het bij-
voorbeeld over de afwisseling die het werk zo leuk 
maakt, net als de omgang met mensen. Bij Reinders 
Bedrijfskleding staat persoonlijke aandacht cen-
traal, zodat bedrijven echt ontzorgd worden. 

Nieuwsgierig geworden? Lees de volledige artikelen 
op tctwold.nl/sponsoren. 
Na de zomer gaan we verder met de ‘Hoe is het nu 
met’ sponsorverhalen, die te lezen zijn op tctwold.
nl. Of volg TC ’t Wold op Facebook of Instagram om 
het direct te lezen als er een nieuw artikel online 
staat. Voor nu wensen wij iedereen een goede zo-
mer en vakantie!





Geachte 
Vrijwilligers
 Zoals jullie vast al in de media vernomen hebben 
zijn we weer druk bezig met de Oldtimerdag 2021. 
We hebben besloten om dit jaar deze vooralsnog 
door te laten gaan.
Echter wel in een andere vorm dan voorgaande 
edities. Hierdoor zullen ook taken van vrijwilligers 
anders kunnen worden dan voorgaande jaren.
Het leek ons als bestuur belangrijk om jullie tijdig 
hierover te informeren, 

We hebben daarom een vrijwilligersavond gepland 
voor woensdag 14 juli, zodat wij jullie kunnen infor-
meren en jullie een beeld krijgen hoe het eruit komt 
te zien.
Op de avond is er ook gelegenheid om vragen te 
stellen, waarbij we waarschijnlijk niet op alle vragen 
een antwoord hebben omdat regelgeving omtrent 
evenementen door de overheid nog kunnen wijzi-
gen.

Belangrijke data
•	 Woensdag	14	juli	19.30	uur	vrijwilligersavond	

Dorpshuis Buddingehof
 Het informeren van de stand van zaken, nieuws 

over Oldtimerdag 2021, maatregelen die geno-
men moeten worden ivm covid 

•	 Woensdag	18	augustus	19.30	uur	instructieavond	
vrijwilligers Dorpshuis Buddingehof

 Alle vrijwilligers worden verzocht hierbij aan-
wezig te zijn voor de laatste instructies voor de 
Oldtimerdag

•	 Vrijdag	20	augustus	9.00	uur	opbouw	oldtimer-
dag verzamelen bij Dorpshuis Buddingehof

 Het opbouwen van het parcours uitzetten van de 
routes 

•	 Zaterdag	21	augustus	Oldtimerdag	Ruinerwold
Data en tijden onder voorbehoud

Laten we er met zijn allen  weer een grandioze dag 
van maken, alvast hartelijk dank voor jullie inzet.

Namens het bestuur van de Oldtimerdag Ruiner-
wold,
Jan Allard Benak
Telefoon 06-51629674
Email jabnak@hotmail.com

Feestelijke ochtend 
op het Kindcentrum 
Ruinerwold
Wat hebben we een leuk feestje gehad!
Wel 50 kinderen van de peutergroep en kinderop-
vang (vanaf 1 ½ jaar) waren op ons feestje ter afslui-
ting van het “schooljaar”.
Iedereen was mooi gekleed of zelfs verkleed. Zo 
zagen we prinsesjes, elsa, piraten, sporters.
De kinderen konden veel spelletjes doen, zoals 
spekkie happen ,blote voetenpad , stoepkrijten, 
waterverven,  skippybal race,  doeltrappen. Ook 
konden ze geschminkt worden en hele mooie bellen 
blazen met de bellenblaas.
Leuke muziek maakte het feestje compleet.
Ook de actuele dans: van links naar rechts was een 
succes. Wat een feest!!
Ter afsluiting werden de kinderen getrakteerd op 
patat met als toetje een ijsje.

 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
Dit jaar is het de 22ste maal dat de Oldtimerdag georganiseerd wordt. 
Doordat wij elk jaar een groei van de Oldtimerdag zien, wordt het elk jaar 
moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden, ken je iemand of wil je zelf graag 
meehelpen aan dit geweldige festijn meld je dan aan op de site 
www.oldtimerdagruinerwold.nl of bij onderstaand persoon. 
 
Ook is er de mogelijkheid om woensdag 21 mei binnen te lopen op de 
vrijwilligersavond om 19.00 uur te dorpshuis Buddingehof, om je aan te melden, 
en om kennis te maken met je medevrijwilligers.  
 
Hier zal tevens de verkeersinstructiecursus gegeven worden.  
Indien er verenigingen zijn die ook hun verkeersregelaars een instructie willen 
geven, jullie zijn van harte welkom om mee te draaien 
 
 
Jan Allard Benak 
Tel. 0522-480381 
Email jabnak@hotmail.com  
 
 
 



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl



Blijdenstede NEE 

Hiermee brengen wij u op de hoogte van de vervolgacties van de tegenstanders van Blijdenstede.  
Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor een appartementencomplex op de unieke locatie van de 
voormalige SNS bank: echter niet dit enorme, 16 meter hoge gebouw. 

Wij hebben inmiddels een poster laten drukken en deze hangt al her en der in Ruinerwold.              
Wij hebben de raadsleden uit Ruinerwold aangeschreven en zij hebben de volgende informatie 
ontvangen: het vorige persbericht, onze brief aan Dorpsbelangen en hun antwoord hierop, de poster 
en een aantal bezwaren. 

Ook kwamen er n.a.v. het laatste persbericht een aantal kritische opmerkingen vanuit de bevolking, 
hier volgen er een paar: 

- In 2012 is door minister Jet Bussenmaker het realiseren van beschermd dorpsgezicht Ruinerwold 
afgewezen doordat er hiervoor lokaal en provinciaal te weinig draagvlak was. Wij lezen m.b.t. deze 
afwijzing: De gemeente heeft onderstreept dat ze de zorg van de kwaliteiten van het gebied aan de 
inwoners wil overlaten.                                                                                                                                                      
Hoe zit dat nu met Blijdenstede, laten we dat over aan de bewoners of aan de projectontwikkelaar? 

- Een ander opmerking betrof het afwijzen van een groot appartementencomplex en een 
parkeergarage in Eelde door de Gemeenteraad. Het plan moet terug naar de tekentafel, er moet een 
verbeterd plan komen. De Raad van Eelde gaf aan tegen grootse plannen te zijn en D’66 pleit voor 
samenwerking voor een mooi, samenhangend centrum, waarbij het dorpse karakter behouden blijft.                                               
Precies de punten, die ook van toepassing zijn in Ruinerwold: een te groot/hoog gebouw, niet 
passend bij het dorpse karakter en geen samenwerking tussen projectontwikkelaar en gemeente met 
inwoners, omwonenden en dorpsbelangen. 

- Een laatste opmerking van een deskundig inwoner gaat over de parkeerproblematiek, dit zal de 
hele buurt Dijkhuizen/Vorenwolde raken. Blijdenstede voldoet niet aan de CROW317 parkeernorm: 
er zou moeten worden voorzien in 1.3 + 0.3 (bezoek) per woning, dat wordt 1.6 x 20 = 32 
parkeerplaatsen. Er zijn er slechts 16 onder het gebouw gesitueerd. 

Op de vraag van mede tegenstanders: wat kunnen we doen om jullie te steunen (petitie, 
handtekeningen), zijn we nog aan het nadenken.                                                                                               
U kunt in ieder geval de raadsleden benaderen en zeggen dat u het met ons eens bent.                       
De raadsleden, die in Ruinerwold wonen zijn: voor Gemeentebelangen: Petra Haanstra, Gerbrand Gol 
en Pieter de Groot. Voor de PvdA: Mark Turksma en voor het CDA: Jeene Keizer en Tjalling de Wit. 
Hun  mailadressen staan op de website van de Wolden. De Raad zal de wijziging van het 
ontwerpbestemmingsplan in een raadsvergadering moeten goedkeuren. 

Wij hopen dat ze net als in Eelde het plan afwijzen en dat er een verbeterd plan moet komen.  

                           

 

 






