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Bij het vorige Klöpke heeft u een flyer ontvangen met vragen over o.a. onze verenigingen, huisvesting, 

veiligheid en zorg in 2030. De vergrijzing en het kleiner worden van onze gemeenschap roepen deze  

vragen op. Daarop ingaan is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.   

Nu het nog niet te laat is moeten we samen bedenken wat we met medewerking van de gemeente de 

komende jaren kunnen ondernemen om een hechte en welvarende gemeenschap te blijven.  

Met bijvoorbeeld genoeg jongeren, voorzieningen voor sport en cultuur en zorg voor langdurig zieken en 

mensen met beperkingen. 

 

In juni van dit jaar verscheen de inspiratiekrant Mijn Dinkelland 2030 met als titel “SAMEN STERK,  

Werken aan onze toekomst!” 

De Stichting Dorpsbelang Deurningen heeft een initiatiefgroep gevormd om te kijken hoe je een goede 

basis kunt leggen onder een toekomstplan, waar we met z’n allen achter staan en waarmee we als  

Deurningers aan de slag kunnen.  

 

Rond de uitgebreide jubileumfeesten in 2015 riepen we Wi’j bint Deurning’n; naar de toekomst  

Wi’j blieft Deurning’n. 

 

We zullen voorbeelden noemen van mogelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen en wat we rond 

2030 verwachten van de samenstelling van de bevolking. Hoe gaan we daar mee om? Wat vinden we  

belangrijk? Wat kunnen en moeten we doen? 

Om dat boven tafel te halen houden we in februari / maart 2018 bijeenkomsten, kuieroamd’n, ook één 

bij u in de buurt. De wijkindeling treft u aan op de achterkant van deze Nieuwsbrief. 

Voor het organiseren van zo’n kuieroamd hebben we per wijk twee contactpersonen nodig. Wij vragen 
daarom  je daarvoor aan te melden via:  
Mail:   deurningen2030@dorpsbelangdeurningen.nl   
Telefonisch:  Jan Groot Rouwen 06  20 989 887.  
Wij nemen dan contact met u op! 
 

Tijdens de kuieroamd’n kunnen we over veel thema’s van gedachten wisselen. Om er een paar te noe-

men: vergrijzing / terugloop bevolking, jongeren en hun ideeën, levensvatbaarheid basisschool, gebruik 

kerkelijk / maatschappelijk vastgoed, huisvesting voor ieder, hoe bereiken / ontmoeten we elkaar, econo-

mische en agrarische bedrijvigheid, culturele bijeenkomsten, toerisme en een gezond verenigingsleven. 

 

Onze  oproep: doe mee, denk mee, het gaat om ons allen en vooral onze 

kinderen! Want ook in 2030  willen met trots kunnen zeggen  

“Wi’j bint Deurning’n.” 
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Wijk 1: 

Bewoners van: 

 Kerkweg 
 Wiefferweg 
 Deurningeresweg 
 Jonkmansweg 
 Hulsbeekweg 

Wijk 2: 

Bewoners van: 

 Oldenzaalsestraat 
 Kattenveenweg 
 Zandsteenweg 
 Visscherdijkweg 
 Oude Postweg 
 ‘t Beuvink 
 Duivelsdijk 

Wijk 3: 

Bewoners van: 

 Deurningerstraat 
 Oldenzaalsedijk 
 Wiefferweg 
 Gravenweg 
 Wierinksweg 
 Reininksweg 
 Beldhuismolenweg 

Wijk 4: 

Bewoners van: 

 Veldzijde 
 Korte Bos 
 Reefsmaat 
 Overeshof 
 ‘t Haarboer 
 Koehorstmaat 
 Kerkweg 
 Hoofdstraat 

Wijk 5a: 

Bewoners van: 

 Deurningerstraat 
 Viekboerweg 
 Spekhorstweg 
 Wismanweg 
 Gammelkerstraat 

Wijk 5b: 

Bewoners van: 

 Deurningerstraat 
 Gammelkerstraat 
 Postweg 
 Gammelkeresweg 
 Grootsweg 
 Handijksweg 
 Oude Deurningerstraat 

Wijk 6: 

Bewoners van: 

 Vliegveldstraat 
 Borgmanweg 
 Wiefferweg 
 De Bollenweg 
 Hasselose-esweg 
 Borgdijk 
 Deurningerstraat 

Wijk 7: 

Bewoners van: 

 Eschgaarde 
 Molenmanstraat 
 Scholtendijk 
 Bekkenhof 
 Deurningerstraat 
 Meester Nijkrakeweg 
 Hoofdstraat 

Wijk 8: 

Bewoners van: 

 Saterslostraat 
 Gammelkeresweg 
 Koehorstweg 
 Withagsmedenweg 
 Vlijertsdijk 
 Dalmedenweg 
 Hartenmedenweg 
 Schalmedenweg 

Wijk 9: 

Bewoners van: 

 Hasselo 
 Ossendijk 
 Bornsedijk 
 Hogeveldsweg 
 Reimersdenneweg 
 Meester  
 Molendijkweg 

Wijk 10: 

Bewoners van: 

 Plechelmusplein 
 Past. Havinkstraat 
 Past. Gloerichstraat 
 Past. Teussestraat 
 Deurningeres 
 Wilthuisstraat 

Buurtverdeling “Kuieroamd” 

Sommige straten staan in meerdere wijken 
vanwege grootte van gebied. U kunt  

uiteraard zelf bepalen bij welke wijk u wilt 
“horen”. Daarnaast staat het u vrij om deel 

te nemen in een andere wijk indien dat 
b.v. beter schikt in uw agenda  

(datums volgen).  
Staat uw straat/wijk er niet tussen, laat 

het ons dan z.s.m. weten, dan passen we 
dat aan. 
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