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NOTULEN Algemene Bestuursvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen  
 
Datum:  14 december 2016 
Locatie:  Pelle’s Eten en Drinken 
 
Aanwezig:  
Dagelijks Bestuur: Jan Groot Rouwen (voorz.), Brian Scholten, Roy  Spekhorst, Hedwig Meulenbroek 
 
Algemeen Bestuur en overige: Mw. F. Breukers, Mw. M. Geelen, Mw. H. Wolters, Mw. H. de Hoog, 
dhr. B. Senger, dhr. P. Silderhuis, dhr. H. Nijmeijer, dhr. C. Borghuis, dhr. E. uit het Broek, dhr. B. 
Blokhuis, dhr. M. Meulenbroek, dhr. R. Tijert, dhr. G. Beldhuis, dhr. R. Schoonhoven, dhr. G. 
Aarninkhof, dhr. J. Wagelaar, dhr. A. Mentink, dhr. W. Stege, dhr. H. Weghorst, dhr. J. Kleissen, dhr. 
H. Kemna, dhr. A. Spijker, mw. V. Scholtens, dhr. D. Scholtens, dhr. G. Krabbe  
 
Afwezig: 
Dagelijks Bestuur: Jos Wolbert (mk) 
Algemeen Bestuur en overige:  
Met kennisgeving: dhr. G. Mazeland, Dhr. A. Huisman, dhr. J. Oude Smeijers, dhr. G. van Hummel 
Zonder kennisgeving:  dhr. M. Scholten, dhr. N. Wigbold, mw. R. Lansink, dhr. G. Oude Nijhuis, dhr. G. 
Spekhorst, dhr. B. Seiger, mw. A. Moekotte, dhr. H. Scholten, dhr. J. Bijen, dhr. E. Nijland, mw. C. 
Kloosterman, dhr. T. Dalhoeven, dhr. M. Degen, dhr. G. Scholten, dhr. G. Fortkamp, mw. N. Vasterink, 
mw. E. Kögging, dhr. A. Kroeze, mw. R. Scholten, mw. I. Taken 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen  van harte welkom. De vergadering bestaat uit 
twee gedeeltes, na de pauze wordt een presentatie gegeven van ‘Mijn Deurningen 2030’ waarvoor 
de heer Niek Oude Nijhuis en mevrouw Ilse Duursma, wethouder van de Gemeente Dinkelland, zijn 
uitgenodigd. Een speciaal woord van welkom voor hen. Ook zijn vanavond alle raadsleden 
uitgenodigd, zoals de vorige keer is vastgesteld.  
Agenda: er zijn geen aanvullende agendapunten binnengekomen, de agenda wordt bij deze 
vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

o De heer Hennie Horsthuis is 23 oktober jl. overleden. Hij deed veel vrijwilligerswerk binnen 
onze gemeenschap, met name bij de groenvoorziening. Onze steunbetuiging gaat uit naar de 
familie. 

o Afwezig met kennisgeving zijn: van het dagelijks bestuur: Jos Wolbert. Van het Algemeen 
bestuur: Gerard Mazeland, Arjen Huisman, Johan Oude Smeijers, Gerben van Hummel. 

o Verzoek om de presentielijsten in te vullen. 
o De koffie en de consumptie in de pauze zijn voor rekening van Stichting Dorpsbelang 

Deurningen, na de vergadering zijn de consumpties voor eigen rekening. 
o Formulieren Kamer van Koophandel: nog niet alle formulieren zijn op een correcte wijze 

ingevuld en ingeleverd. Van een enkele vereniging is het formulier ingevuld door de 
secretaris, het is echter van belang dat de voorzitter ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel. Mocht de voorzitter niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering, dan is een 
afvaardiging van harte welkom.  

o Dit jaar is de uitnodiging voor de Algemeen Bestuursvergadering ietwat laat verstuurd. Bij 
deze alvast de vergaderdata van 2017: 12 april en 13 december. 
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3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 20 april 2016 (zie website SDD) 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pag.4: *Vliegveldstraat/Wiefferweg: dit punt staat op de agenda en zal uitvoerig behandeld worden. 
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd, in de jaarvergadering van april 2017 zullen ze definitief 
worden vastgesteld.  
 
4. Lopende zaken 
-Verkeersafwikkeling Vliegveldstraat/Deurningerstraat: de uitvoering van de werkzaamheden is 
uitgesteld naar eind 2017, en misschien dat het begin 2018 wordt. Dit betreft het plaatsen van 
midden geleiders ter hoogte van Borghuis en Kaamps. 
 
Binnenkort (januari 2017) zal een gesprek zowel met de Provincie als met de bewoners van de 
Wiefferweg plaats vinden met betrekking tot de gevaarlijke oversteek Wiefferweg/Vliegveldstraat.  
 
Traject Frans op den Bult – Prorail: de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een rotonde 
richting Enschede vanaf Frans op den Bult. Met de aanleg van de rotonde is een wijziging in de 
straatnamen noodzakelijk:   
*na de rotonde richting Enschede wordt ‘Weerseloseweg’ (dit was Vliegveldstraat) 
*de rotonde richting Vliegveld wordt ‘Vliegveldstraat’ (nieuw) 
*de parallelweg richting Vliegveld blijft ‘oude Vliegveldweg’ 
*verder richting Vliegveldweg wordt ‘Vliegveldstraat’ (was ‘oude Vliegveldstraat’). 
Het dagelijks bestuur is hier van op de hoogte gesteld, er verandert in het dorp niets, en hier is dan 
ook positief op gereageerd.  
 
Deurningerstraat: we zullen het traject van de Vliegveldstraat eerst afhandelen, vervolgens zullen we 
de veiligheid op de Deurningerstraat verder oppakken, mits er eerder input/klachten komt van 
inwoners van Deurningen. SDD houdt de vinger aan de pols. 
 
-Woningbouw:  
Plan de Eik: het plan is in week 46 onherroepelijk geworden. De sloopvergunning is ondertussen ook 
binnen. Als er 70% van de 6 woningen verkocht is, zal gestart worden met de bouw. Februari 2017 
start de verkoop bij Pelle’s waar dan de bouwtekeningen ook in te zien zijn. 
 
Plan Bijen: de woningen zijn gereed. Er zijn 2 woningen verkocht en bewoond, 4 woningen zijn nog te 
koop. 
 
Deurninger Es: er zijn 15 kavels verkocht en op de andere 20 kavels is een optie (veel mensen buiten 
Deurningen). Opm.: de grondprijs moet haalbaar zijn, deze gaat in 2017 omhoog. 
 
Stimuland naar aanleiding van enquête: het dagelijks bestuur van SDD heeft aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in de pilot ‘project sociaal maatschappelijke invulling vrijkomende (agrarische) 
bebouwing in buurtschappen en dorpen in Overiijssel. We willen dan niet voor het 
individueel/commercieel belang opkomen, maar de woningbouw inzetten voor jongeren of ouderen. 
Er is ook contact gezocht met dhr. Gerrit Aarninkhof of zij in aanmerking willen komen voor deze 
pilot met de werkgroep die inventariseert of het mogelijk is een zorginstituut te huisvesten in de 
pastorie. Dit is in samenwerking met de Gemeente (dhr. J. van Olffen) uitgezocht, echter van 
hogerhand (Brussel) is een negatief besluit genomen over deze aanvraag.  
De vraag wordt nogmaals aan het Algemeen Bestuur gesteld: wil Deurningen meedoen met deze 
pilot? Uit de vergadering komt naar voren dat hier geen belangstelling voor is. 
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-Webportal: Jos Wolbert is vanavond helaas afwezig. Maar hij heeft laten weten afhankelijk te zijn 
van de input die hij krijgt van de diverse verenigingen. De kalender moet gevuld worden, dit gebeurt 
nog niet voldoende. Uitdrukkelijk verzoek aan allen om zo veel mogelijk informatie door te geven aan 
Jos Wolbert, dit kan via de mail of per telefoon. Ook kan de informatie ingediend worden bij het 
secretariaat van SDD. Voor Jos is het op dit moment  niet haalbaar om alle verenigingen te bezoeken, 
daarom verzoek om de input aan te leveren. 
  
5. Overleg Gemeente 
-Het laatste overleg met de kernwethouder was in mei 2016. Het daaropvolgende overleg is 
geannuleerd door bekende omstandigheden binnen de Gemeente Dinkelland. Jos van Olffen en Niek 
Oude Nijhuis (buurtman) zijn nu de contactpersonen voor Deurningen. 
 
-Brugleuning Past. Gloerichstraat: er zal een nieuwe brugleuning worden geplaatst, dit zou voor de 
zomervakantie gereed zijn, echter tot op heden is dit nog niet gebeurd. 
 
-Overvolle glasbak: hier zijn klachten over binnen gekomen, dit probleem is opgepakt en 
afgehandeld. 
 
-Vuilnisbak speelveldje Deurninger Es: de vuilnisbak is geplaatst en de buurt draagt er zorg voor dat 
deze geledigd wordt. 
 
-Oproep dorpsbelang Albergen met betrekking tot de vuilnis van verenigingen. De verenigingen 
scheiden het afval niet en het komt voor dat er afval meegenomen wordt naar huis. Dorpsbelang 
Albergen vraagt de andere dorpskernen mee te denken naar een goede oplossing hiervoor. Ilse 
Duursma en Niek Oude Nijhuis lichten dit punt toe, dit blijkt geen probleem of extra kostenpost voor 
de burger. Iedere vereniging moet op verantwoorde manier met de afvoer van het afval omgaan. 
 
-IBOR: SDD blijft vasthouden aan een hogere status. 
 
-Handbalveldje DSVD: het verharde handbalveld is eigendom van de Gemeente. DSVD, de 
schietvereniging en Hades hebben er belang bij dat dit veldje eigendom van hun vereniging wordt. 
Dhr. A. Huisman en dhr. T. Spijker pakken dit gezamenlijk op en zullen een gezamenlijk plan opstellen 
waarmee ze naar de Gemeente zullen gaan. Mocht er door andere verenigingen belangstelling zijn 
hiervoor, kunt u contact opnemen met hen.  
 
-Hades: de verbouwing binnen in Hades is gestart. Ook voor buiten zijn er plannen om te veranderen. 
Rick Tijert, voorzitter van de jeugdbeweging, licht dit punt toe. Er is een begroting gemaakt voor de 
plannen, het is gebleken dat er een flink bedrag nodig is. Er is dan ook besloten in 2 fases te gaan 
werken. Fase 1 is gestart: de ruimte technisch weer bruikbaar maken naar de maatstaven van deze 
tijd. Hiervoor zijn de financiën binnen. De verwachting is dat in januari 2017 weer gebruik gemaakt 
kan worden van Hades.  Fase 2 betreft de inrichting van de ruimte. De Gemeente heeft al bijgestaan 
en ook de Provincie denkt mee in het zoeken naar mogelijkheden. Ook buiten rondom Hades is een 
doorn in het oog. Hiervoor is ook een plan opgesteld is samenspraak met de buurt. Het plan is 
ingediend bij de Gemeente en zal (bijna) ongewijzigd worden uitgevoerd. Niek Oude Nijhuis 
(buurtman) is nauw betrokken geweest in dit traject.  
De activiteiten zullen worden uitgebreid, de jeugd van 17/18 jaar zal erbij betrokken worden. 
 
-Brug Deurningerbeek: Dhr. Gerrit Aarninkhof merkt op dat de brug over de Deurningerbeek bij de 
Deurninger Es aangelegd zou worden als de eerste bewoning plaats zou vinden. Het dagelijks bestuur 
zal hier navraag naar doen. 
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-Evenementenbeleid 2017: de FFF zal het komende jaar last ondervinden van de sluitingstijd die voor 
2017 is vastgesteld. Op maandag avond zal om 24.00 uur het feest moeten sluiten. De maandag 
avond is echter de avond dat er winst wordt gedraaid. Als dit niet meer het geval is, is uitkering naar 
andere verenigingen ook niet meer mogelijk. En als de maandagavond niet meer rendabel is, zal op 
den duur het hele FFF-gebeuren geen bestaansrecht meer hebben. Opm.1: de Fancy Fair Feesten is 
dus een commercieel gebeuren geworden? Het was altijd een dorpsfeest. Opm.2: hebben andere 
feesten hier ook mee van doen? iedere gemeente heeft een ander evenementen beleid.  Opm.3: er 
zijn 3 raadsleden aanwezig vanavond, misschien dat zij zich kunnen inzetten voor het behoud van de 
FFF. 
 
6. Impulsgroep 
Roy Spekhorst licht dit agendapunt toe. Twee jaar geleden is de Impulsgroep in het leven geroepen 
en ondertussen zijn verschillende werkgroepen ingesteld waardoor de Impulsgroep niet meer 
bestaat. Het dagelijks bestuur van SDD is voor verschillende werkgroepen het klankbord. De heer 
Gerrit Aarninkhof zal ook een toelichting geven in het tweede deel van de avond omdat verschillende 
onderwerpen raakvlakken hebben met ‘Mijn Deurningen 2030’.  
 
De werkgroepen hebben geen status en willen de verantwoordelijkheid onderbrengen bij SDD, 
hiervoor is de goedkeuring van het algemeen bestuur nodig. Deze goedkeuring wordt door de 
aanwezigen verleend voor drie impulsen (communicatie, culturele agenda en samenwerking). 
Voor de diverse werkgroepen zijn vrijwilligers nodig, verzoek om binnen de vereniging te 
inventariseren wie hiervoor in aanmerking kan/wil komen.  
 
7. Rondvraag 
Dhr. J. Wagelaar: vanmorgen heeft een artikel in de krant gestaan dat er een ‘maatwerkoplossing’ zal 
komen voor mensen in het buitengebied die verder van de straat wonen waardoor ze een hoge eigen 
bijdrage moeten betalen. Ook in Deurningen moet er veel bijbetaald worden in het buitengebied, 
deze mensen worden echter niet gecompenseerd. Geld dit ook voor Deurningen?  Brian Scholten 
heeft hier nu geen antwoord op, hij zal dit nazoeken. Ook Ilse Duursma, de wethouder, geeft aan dat 
er nog geen juiste oplossing is gevonden, ook zij houdt een vinger aan de pols.  
 
Alle agendapunten zijn behandeld, een ieder wordt bedankt voor de inbreng. De officiële vergadering 
wordt gesloten. Een korte pauze volgt alvorens deel twee van deze avond wordt voortgezet. 
 
 
 
Deel 2: ‘Mijn Deurningen 2030’ (gastspreker Niek Oude Nijhuis – buurtman gemeente Dinkelland 
en Ilse Duursma – wethouder gemeente Dinkelland)  
 
Inleiding door Ilse Duursma waarom dit traject wordt opgepakt in de diverse dorpskernen. 
Deurningen is een levendige gemeenschap, maar is het dat in het jaar 2030 nog steeds? Met de 
wetenschap dat het aantal inwoners krimpt, er komen meer ouderen en minder jongeren. Dit heeft 
gevolgen voor de school en de sportverenigingen. De ouderen blijven allemaal thuis wonen, hoe gaat 
dit in relatie met het leveren van zorg? ‘Mijn Deurningen 2030’ is een gezamenlijk proces van het 
dorp en de gemeente. De gemeente faciliteert een buurtman, deze neemt echter geen initiatief, dat 
ligt bij het dorp zelf.  
 
Vervolgens wordt een film getoond waarbij cijfers van bevolkingsaantallen getoond worden, waar 
staat Deurningen? 
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Vragen en opmerkingen vanuit de leden van het algemeen bestuur na het zien van de film: 
-hoe houden we de jeugd in Deurningen?  we zijn gebonden aan het woningcontingent, deze is in 
de Woonvisie vastgelegd. 
 
-Destijds is vastgesteld dat Weerselo de groeikern is van de Gemeente Dinkelland. Als je rekening 
houdt met de ontwikkelingen van de komende jaren moet je heroverwegen of je nog goed bezig 
bent.  Niek zal dit onder de aandacht brengen binnen de Gemeente. Het dagelijks bestuur zal dit 
oppakken met de kernwethouder. 
 
-Het is jammer dat de ‘jeugd’ niet aanwezig is vanavond. Wat wil de jeugd zelf? Willen ze in het dorp 
blijven of willen ze naar ‘de grote stad’? 
 
-Is er aanbod van starters woningen? Mijande wil hier wel in investeren als hier vraag naar is. Echter 
de jeugd staat niet ingeschreven. 
 
Naast de vergaderingen van het dagelijks bestuur van SDD en van het algemeen bestuur van SDD 
zullen ook avonden belegd worden voor het onderwerp ‘Mijn Deurningen 2030’. Ook de 
kernwethouder wordt gekoppeld aan ‘Mijn Deurningen 2030’. 
 
 
Impulsgroep: 
De heer Gerrit Aarninkhof licht dit punt toe. 
De Impulsgroep is in 2014 van start gegaan met als doel 1 jaar met elkaar te werken om vervolgens 
te stoppen en met diverse werkgroepen verder te gaan. Er zijn 8 impulsen uit de brainstormsessies 
voortgekomen: 

1. Communicatie – veel intensiever gebruik maken van sociale media. 
2. Jeugdkoor – voor de leeftijd van 7-12 jaar. Hier een dorpskoor van maken met een breed 

repertoire en optredens ook elders. Er is een nieuwe dirigente gevonden en 4 dames die 
helpen met de begeleiding. 

3. Culturele agenda: werkgroep bestaat uit Wim Stege, Marjan Scholten en Ellen Kiphardt. Doel 
is om het gebruik van het kerkgebouw te verbreden door o.a. lezingen, optredens etc. 

4. Hades: ook de jeugd t/m 18 jaar betrekken bij activiteiten van Hades. 
5. Breder gebruik van de kerk: Hans Nijmeijer en Herman Weghorst zitten in deze werkgroep.  

Zij ontwikkelen een plan/visie voor het breder gebruik van de kerk, de kerk toekomst 
bestendig maken. 

6. Hulp aan oudere mensen: dit betreft de diaconie, de dienstverlening aan de oudere mens. 
7. Meer samenwerking onder andere verenigingen: gebruik van elkaars goederen. Opm.: er zou 

een inventarisatie plaatsvinden wat er allemaal aan materiaal aanwezig is. 
8. Zorgzaam voor elkaar: mensen met een beperking moeten nu naar elders verhuizen. Heel 

veel mensen willen eigenlijk liever in de eigen omgeving blijven wonen. I.s.m. de pastorie 
integreren in kleinschalige zorgvoorziening.  Hiervoor is een stuurgroep gevormd van 12 
personen. En er is een werkgroep van 5 personen. Er hebben gesprekken met 3 
zorginstellingen plaatsgevonden en met Mijande wonen. Er is onderzoek gedaan in 
Deurningen. De criteria voor Deurningen zijn vastgesteld. In het voorjaar zal een overleg met 
de Gemeente plaatsvinden. Pastorie: er is een brief verstuurd naar het parochiebestuur. Zij 
hebben hier positief op gereageerd. Vervolgens heeft een gesprek met de makelaar 
plaatsgevonden, dit is ook positief verlopen. 
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Niek Oude Nijhuis merkt op dat er al een stukje DNA onderzoek voor het dorp Deurningen is 
gedaan. Het is wenselijk dat er verschillende werkgroepen ingesteld gaan worden waarvoor er 
stakeholders aangewezen worden. De voorzitter merkt op dat dit wel gedragen moet worden 
door de leden van het algemeen bestuur. 
 
Conclusie: 
Er zal een enquête gedaan moeten worden, wat wil de jeugd?  
Wie wil er wat gaan doen, wie wil er in een werkgroep gaan zitten? 
De leden van het algemeen bestuur zijn het er wel over eens dat er wel wat gedaan moet 
worden. 
 
Nadat alle vragen en opmerkingen zijn behandeld, worden de gastsprekers Niek Oude Nijhuis en 
Ilse Duursma hartelijk bedankt voor de duidelijke uitleg. 
 
Vervolgens wordt de avond om 22.15 uur afgesloten.  


