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NOTULEN Algemene Jaarvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen  
 
Datum:  12 april 2017 
Locatie:  Pelle’s Eten en Drinken 
 
Aanwezig:  
Dagelijks Bestuur: Jan Groot Rouwen (voorz.), Brian Scholten, Jos Wolbert, Roy Spekhorst,  
Hedwig Meulenbroek 
 
Algemeen Bestuur en overige: mw. H. Wolters, mw. R. ten Have, mw. R. Scholten, dhr. G. Aarninkhof, 
dhr. J. van Holstein, dhr. A. Mentink, dhr. G. heijne, dhr. B. Blokhuis, dhr. P. Silderhuis, dhr. H. Kemna, 
dhr. A. Huisman, dhr. T. Spijker, dhr. H. Weghorst, dhr. H. Nijmeijer, dhr. H. Mulder, dhr. G. 
Mazeland, dhr. J. Oude Smeijers, dhr. W. Hellegers, dhr. R. Tijert, mw. F. Heithuis, dhr. J. Wagelaar, 
dhr. J. Kleissen, dhr. R. Schoonhoven, dhr. L. Golbach 
 
Afwezig: 
Dagelijks Bestuur: - 
Algemeen Bestuur en overige:  
Met kennisgeving: dhr. G. Fortkamp, dhr. C. Borghuis, dhr. G. van Hummel, dhr. G. Spekhorst 
Zonder kennisgeving:  dhr. A. Kroeze, mw. A. Moekotte, dhr. B. Seiger, dhr. H. Scholten, mw. C. 
Kloosterman, dhr. G. Scholten, mw. R. Lansink, dhr. M. Degen,  dhr. N. Wigbold, dhr. T. Dalhoeven, 
dhr. T. Spijker, mw. E. Kögging, dhr. J. Bijen, dhr. M. Scholten, mw. N. Vasterink, mw. K. Metternich, 
mw. T. Wagelaar  
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen  van harte welkom. In het bijzonder mevrouw Femke Heithuis, van de 
Gemeente Dinkelland. Zij is de buurtvrouw van Deurningen, in het kader van ‘Mijn Deurningen 2030’. 
Ook een speciaal welkom voor de aanwezige gemeenteraadsleden. Voor het tweede deel van de 
vergadering is dhr. Gerard Davina uitgenodigd, hij zal later in de vergadering aansluiten.  
Agenda: er zijn geen aanvullende agendapunten binnengekomen, de agenda wordt bij deze 
vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

o De afmeldingen voor deze vergadering worden genoemd. 
o Verzoek om de presentielijst in te vullen. 
o Koffie en 1 consumptie tijdens de vergadering wordt aangeboden, consumpties na de 

vergadering zijn voor eigen rekening. 
o Namens de gemeenschap worden de volgende mensen bedankt: 

* Tuincentrum Borghuis voor het beschikbaar stellen van de planten in de 
bloembakken op het kerkplein; 

* Ben Veger voor het verzorgen van de bloembakken;  hij deed dit altijd met Hennie  
Horsthuis, in verband met het overlijden van Hennie wordt er gezocht naar een 
vervanger.  

* Jan Wagelaar en Harrie Koopman voor het onderhoud van de bankjes langs de  
Gammelkerbeek en de Deurningerbeek; 

* en dank aan alle inwoners van Deurningen die zich op welke wijze dan ook inzetten 
voor een mooi en schoon aanzicht van ons dorp. 
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o Koninklijke onderscheiding 2018: mogelijke kandidaten voor een koninklijke onderscheiding 
voor het jaar 2018 kunnen aangemeld worden bij Herman Kemna en/of Jan van Holstein  
voor 15 mei 2017. De aanmeldingen moeten voor 15 juni binnen zijn bij de Gemeente 
Dinkelland. 

 
3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 20 april 2016 en Algemene Bestuursvergadering 

van 14 december 2016 (zie website SDD) 
Algemene Jaarvergadering 20 april 2016 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Deze notulen zijn reeds behandeld in de Algemene Bestuursvergadering van 14 december 2016. Er 
zijn geen op-/aanmerkingen en de notulen worden bij deze  goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Notulen Algemene Bestuursvergadering 14 december 2016 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pag. 4: *7. Rondvraag – Dhr. J. Wagelaar: glasvezel buitengebied – krantenartikel: Brian Scholten 
heeft navraag gedaan naar compensatie voor mensen die verder van de straat wonen. Er staat geen 
vergoeding tegenover. Er wordt een vinger aan de pols gehouden indien er wijzigingen zijn. 
Pag. 5: *Impulsgroep – 5. Breder gebruik van de kerk:  in deze werkgroep zitten Hans Nijmeijer, 
Herman Weghorst, Johan Vossenbeld en Jos Broekhuis.  
De wijzigingen zullen worden doorgevoerd en vervolgens worden de notulen goedgekeurd en 
vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
De secretaris heeft het jaarverslag opgesteld en toegestuurd. Het is een mooi beknopt verslag. Er zijn 
geen op-/aanmerkingen en het verslag wordt dan ook goedgekeurd, met dank aan de secretaris.  
 
5. Financieel jaarverslag /verslag kascommissie 2016 
Afgelopen maandag hebben Arie Mentink en Arjen Huisman de kascontrole uitgevoerd bij Roy  
Spekhorst, de penningmeester. Er is geen kasgeld, alles gaat via de bankrekening. Alle bonnen zijn bij 
de bankafschriften gevoegd, alles ziet er prima en netjes uit.  
Inkomsten:  

o Incassatie: volgende week en aan het eind van het jaar zal incassatie van de gelden 
plaatsvinden, dan ‘lopen we weer in de pas’.   

o Bijdrage kerstboom: dit bedrag gaat naar de oud-adjudanten. 
Uitgaven: 

o Contributie OVKK: er is nog geen rekening ontvangen. 
o Verzekering: dit bedrag is iets verhoogd. 
o Bankkosten: ook deze zijn iets hoger. De Stichting kan deze kosten terugvorderen, is hier 

iemand mee bekend hoe dit geregeld kan worden? 
o Studie AED: dit wordt doorgeboekt naar de EHBO.  
o Website bouwen: het geld wat over is gaat naar de Vrienden van Deurningen. 

 
Er komen geen vragen en/of opmerkingen uit de vergadering. De kascommissie adviseert dan ook 
om decharge te verlenen aan het dagelijks bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen.  
Vervolgens wordt een nieuw lid voor de kascommissie gevraagd om het volgend jaar Arie Mentink bij 
te staan.  
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6. Bestuursverkiezing 
Volgens de statuten moet er schriftelijk gestemd worden bij bestuurswisselingen. In de vorige  
vergaderingen werd aangegeven de voorkeur te geven aan een mondelinge stemming, zo ook deze 
keer. 
 
 Algemeen Bestuur: aftredend en (niet) herkiesbaar:  
Mw. R. Scholten, zij is herkiesbaar en heeft aangegeven nog vier jaar door te willen gaan.  
Mw. H. Wolters, zij is niet herkiesbaar omdat zij Deurningen gaat verlaten. De voorzitter geeft aan 
dat het geen probleem is als een lid van het Algemeen Bestuur niet woonachtig is in Deurningen 
maar er wel bij betrokken is. Mw. Wolters bedenkt zich dan ook en geeft aan nog vier jaar door te 
willen gaan.  
Dagelijks Bestuur: vacature: we zijn in gesprek met twee kandidaten. Mochten deze kandidaten 
positief toestemmen om zitting te willen nemen in het dagelijks bestuur, dan is het voorstel om via 
de mail te stemmen met de leden van het Algemeen Bestuur. Een ieder stemt hier mee in. Gevraagd 
wordt om dan binnen een week te reageren op de mail.  
   
7. Lopende zaken 

a) Ontwikkelingen nieuwbouw:  
De Eik: begin februari heeft bouwbedrijf Goossen te Pas een verkoopavond gehouden, deze 
is succesvol verlopen. Er zijn 5 woningen verkocht of er is een optie op een woning. Nog 1 
appartement is te koop. Over 3 à 4 weken zal gestart worden met de sloop. Verwacht wordt 
dat binnenkort de omgevingsvergunning wordt afgegeven.  
Voormalig terrein ABTB:  van de zes woningen zijn er vier of vijf verkocht en zijn er nog een 
of twee te koop.  
Deurninger Es: 24 kavels zijn verkocht of daarvan is de akte gepasseerd, 3 kavels is een optie 
op, en van 8 kavels is een verkoopovereenkomst getekend.  
 

b) Evenementenbeleid 
Roy Spekhorst licht dit agendapunt toe.  De Gemeente Dinkelland hanteert een 
evenementenbeleid waar het bestuur van de FFF het niet mee eens kan zijn. Met name de 
sluitingstijd van de maandagavond is een knelpunt. Ook het bestuur van SDD heeft hier een 
gesprek over gehad met de burgemeester omdat het invloed heeft op de leefbaarheid van 
het dorp. Er is overeengekomen dat de sluitingstijd op maandagavond om 00.30 uur is 
(muziek uit en tap dicht). Er volgt nog een evaluatie van dit evenementenbeleid, ook andere 
organisatoren van evenementen hebben hier invloed op. De reden dat de sluitingstijd op 
door de weekse avonden om 00.00 uur is, komt door de veelvuldige klachten van 
geluidsoverlast. Dit evenementenbeleid geld voor de hele Gemeente Dinkelland en 
Tubbergen.  
 

c) Vliegveldstraat/Wiefferweg en Deurningerstraat 
De heer Gerrit Aarninkhof, adviseur van SDD, licht dit agendapunt toe.  
Vliegveldstraat: binnen de bebouwde kom - het plaatsen van de midden geleiders bij 
Tuincentrum Borghuis en Landgoed Kaamps zal in 2018 plaatsvinden. Dit heeft te maken met 
de aanleg van de rotonde nabij het kruispunt Frans op den Bult richting Enschede. De 
wegverbetering zal meer tijd vergen omdat er meer van de laag weggehaald wordt, het 
profiel blijft hetzelfde evenals de breedte van de straat. 
Buiten de bebouwde kom, richting Frans op den Bult: er heeft een gesprek plaatsgevonden 
met de Provincie voor het treffen van maatregelen om het aantal ongevallen te beperken. 
Voorstel voor een dubbele belijning  en om de snelheid te minderen het plaatsen van een 
midden geleider bij de Borgmanweg. De Provincie moet hier nog een besluit over nemen. 
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Wiefferweg: er heeft een gesprek plaats gevonden met de aanwonenden van de Wiefferweg 
en met de Gemeente. Er is een telling gedaan en in de avondspits (16.00-19.00 uur) passeren  
er plusminus 40 personen auto’s. Afsluiting van de Wiefferweg is niet mogelijk in verband 
met de agrarische belangen. Ook is er de zomerdag veel recreatief verkeer van de Hasseler  
Es naar het Hulsbeek en terug.  Een dezer dagen zal een brief van SDD naar de politie en het 
bestuur van de Gemeente Dinkelland verstuurd worden met uitleg van de situatie. 
Deurningerstraat: dit is het volgende traject wat we op willen pakken. We zitten nu in een 
stadium van verkenning. Het betreft de aansluiting bij de Saterslostraat. In 2018 worden de 
fietspaden langs de Deurningerstraat verbeterd en in 2020/2022 zal er groot onderhoud aan 
de rijbanen van de Deurningerstraat plaatsvinden.  
 

d) Diversen Gemeente Dinkelland 
Het dagelijks bestuur heeft 2 à 3 keer per jaar een overleg met de kernwethouder. Dit 
overleg is er nog wel, maar nu in een andere vorm. Wij hebben als aanspreekpunt de heer 
Benno Brand en hebben onlangs een overleg met hem gehad. De agendapunten die dan 
besproken worden, komen vaak terug in de vergadering met het algemeen bestuur.  Iedere 
wethouder heeft een eigen portefeuille. Afhankelijk van wat er op de agenda staat, is het 
mogelijk dat er af en toe ook een andere wethouder in het overleg met het dagelijks bestuur 
aanschuift. 
 
Bruggen: de brug aan de Pastoor Gloerichstraat is aangepast, dit naar tevredenheid van een 
ieder. 
De brug van de Pastoor Havinkstraat naar de nieuwbouw De Deurninger Es zal voor de 
bouwvakvakantie 2017 gerealiseerd zijn.  
De brug aan de Wilthuisstraat is nog de enige brug in de oude stijl. In het Dorpsplan Plus is 
hier ook reeds over gesproken. Er wordt onderzoek gedaan naar de afspraken van toen en of 
er nog gelden voor beschikbaar zijn. 
 
Natura 2000: Arie Mentink licht dit agendapunt toe. De Europese wetgeving heeft gesteld 
dat ieder land de beschermde dier- en plantensoorten in kaart moet brengen. Nederland 
heeft dit ook gedaan en heeft in beeld in welke gebieden deze planten/dieren leven. Deze 
soorten moeten beschermd worden, na verloop van jaren moeten deze planten/dieren zich 
weer gaan ontwikkelen. De Gemeente Dinkelland heeft 6 gebieden (Achter de Voort, 
Agelerbroek, Voltherbroek, Bergvennen, Brecklenkampse Veld en Lemselermaten). 
Onderzocht wordt wat de oorzaak kan zijn van de terugloop, dit kan door de stikstof neerslag 
rond om die gebieden, de verhouding van het verkeer, etc. Voor de bepalingen van Natura 
2000 kan het zijn dat er landbouwgrond nodig is. De agrariërs komen hier tegen in opstand, 
hoe kunnen zij continueren als de stikstof uitstoot geminimaliseerd moet worden? De stand 
van zaken op dit moment: onderzoeken lopen, afspraak met de Provincie is dat in 2021 het 
pakket met maatregelen bekend moet zijn. Dit gaat zeer waarschijnlijk wel lukken, alhoewel 
het traject al wel iets vertraging heeft opgelopen. Ten aanzien van de hydrologie moet het 
waterpeil aangepast worden, de Provincie heeft hier 3 tot 4 miljard Euro voor beschikbaar 
gesteld. De heer Gerard Davina is de contactpersoon voor de gemeente Dinkelland.  
 
Ontwikkelingen Vliegveld: Jos Wolbert licht dit agendapunt toe. Per 1 april 2017 is een 
nieuw luchthaven besluit van kracht. De luchthaven heeft geen militaire status meer, maar is 
nu bestemd voor burger luchtvaart. De luchthaven is geschikt voor 20.000 vliegbewegingen 
per jaar, op dit moment vinder er rond de 10.000 vliegbewegingen plaats door de burger 
luchthaven en zweefvliegers (geen vakantievluchten). Technology Base Twent is er  
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gehuisvest en is er voor bedrijven die willen testen en uitproberen. Ook is er een testveld 
voor drones. Er worden allerlei ontwikkelingen verwacht, maar er is nog niets concreet. 
Op 1 maart 2017 is de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport ingesteld. De commissie 
heeft als taak om door overleg met diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te 
bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat  
daarbij vooral om het uitwisselen van informatie. Ook kunnen adviezen uitgebracht worden 
over het omgaan met klachten en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het 
Luchthavenbesluit. De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de Verordening CRO 
TA. Naast de exploitant en de (meest) betrokken gemeenten hebben omwonenden uit die 
gemeenten, een vertegenwoordiger namens een milieuorganisatie, een terreinbeherende 
organisatie en een vertegenwoordiger namens de gebruikers van de luchthaven in de 
commissie zitting. Het dagelijks bestuur is van mening dat het van belang is dat wij daar in 
moeten participeren, misschien iemand van de omwonenden. Gesprekken zijn gaande. SDD 
heeft als speerpunt dat de verkeersafwikkeling niet in gevaar komt en houdt een vinger aan 
de pols.  
 
Verharde handbalveld: dit is eigendom van de gemeente Dinkelland. Belanghebbenden zijn 
verschillende vereningingen (DSVD, Schietvereniging en Hades) om hier tijdelijk een andere 
invulling aan te geven. In de toekomst zal dit veldje ter beschikking zijn voor woningbouw 
(inbreiding). 
 

e) Verplaatsen glasbak 
Er komen opmerkingen van inwoners van Deurningen dat de glasbak niet meer op een ideale 
plek staat. De glasbak zit vaak vol en het glas wordt er vervolgens naast gezet. Mede gezien 
de nieuwbouw bij de Eik is dit een minder fraai aanzicht. Het idee is aangedragen om de 
glasbak te verplaatsen naar de plek waar ook het oud papier wordt ingezameld, bij de 
parkeerplaats tegenover de sportvelden aan de Kerkweg. De inzamelbak voor kleding kan 
hier dan ook naar toe. Er volgt een discussie en andere plekken worden voorgesteld, echter 
een oplossing wordt nog niet aangedragen. Het dagelijks bestuur zal zich nogmaals beraden 
en de punten als ‘toezicht’ etc. meenemen. Ook zal een gesprek met de aanwonenden van 
de parkeerplaats aangegaan worden.  
Er is een enkele klacht binnen gekomen ten aanzien van het ledigen van de oranje afval 
container (PMD), dit gebeurt te weinig en de groene container (GF) wordt te vaak geledigd.  
Niet iedereen herkent dit en er wordt opgemerkt dat bij huishoudens van meer dan 5 
personen een extra PMD container aangevraagd kan worden.  
 

f) Diversen 
*Plateau Kerkplein: De heer Jan Wagelaar heeft dit agendapunt opgevoerd en licht zijn vraag 
toe. Het is meerdere keren voorgekomen dat er mensen vallen of bijna vallen bij de treden 
van het plateau op het kerkplein. Is het mogelijk om de treden beter zichtbaar te maken of 
eventueel een hekje te plaatsen? Henk Mulder geeft aan dat het plein op de grond van de 
kerk ligt. Het onderhoud wordt door de gemeente gedaan. De gemeente  heeft aangegeven 
niet genegen te zijn om maatregelen te treffen. Verzoek van SDD aan Henk Mulder is om met 
de locatieraad te heroverwegen wat er aan te doen is.  
 
*Problemen schoolplein: het komt veelvuldig voor dat ‘hangjongeren’ zich ophouden op het 
schoolplein en veel rotzooi achter laten (glas, peuken, drugsafval). De school heeft SDD 
gevraagd om samen dit probleem aan te pakken. Er komt een artikel in ’t Klöpke en in de 
Nieuwsbrief. Verzoek aan allen om hier gezamenlijk op toe te zien en bij calamiteiten de 
gemeente of de politie te bellen.  
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*De Essenroute / bruggetje over de Deurninger beek ‘’t Hoge Vonder’: Jos Wolbert licht dit 
agendapunt toe. Hij is samen met Landschap Overijssel bezig om wandelroutes met punten 
(Vlinderpunten) te verbinden om de Essen Beekdal route compleet te maken. Samen met 
Landschap Overijssel wordt e.e.a. in kaart gebracht, ook de land eigenaren. Het oude  
 
 
kerkepad, dat is vanaf de nieuwbouw De Deurninger Es richting het dorp was op het hoogste 
punt een bruggetje,  ’t Hoge Vonder. Men is voornemens dit bruggetje te herstellen en te 
integreren in de wandelroute. Dit is ter hoogte van de hoek van de sportvelden (grond van 
dhr. Oude Nijhuis) en de beek naar de kerkweg. De Gemeente zal worden benaderd om hier 
weer een wandelpad van te maken.  Vraag1: langs de Gammelkerbeek is ook een 
wandelroute (Marskramerpad – Hanzesteden). Dit is niet bekend bij Jos Wolbert. Vraag2: hoe 
wordt omgegaan met loslopende honden, kunnen zij de weilanden inlopen?  er zal gaas 
langs de weilanden komen.  
 

8. Mijn Deurningen 2030 
Deurningen is een levendige gemeenschap, maar waar staan we in 2030? Het inwoners aantal 
krimpt, de jeugd verkiest vaker de grote stad. Ouderen willen graag blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving, in hoeverre is dit te realiseren met zorg? Allemaal vraagstukken, waar we nu alvast 
aandacht voor moeten hebben.  
De Impulsgroep heeft al veel voorwerk gedaan welke worden uitgewerkt in een 8-tal impulsen: 

 communicatie: Nieuwsbrief, Twitter, Facebook, digitale agenda. Jos Wolbert coördineert dit; 
 culturele agenda: denk hierbij aan het optreden van Jesus Christ Superstar; 
 meer samenwerking verenigingen: dit moet nog opgepakt worden; 
 Hades: Rick Tijert geeft aan dat de verbouwing in volle gang is. De ruimte kan weer gebruikt 

worden. De ruimte buiten rondom Hades moet ook aangepakt worden. Er hebben 
gesprekken met de Gemeente plaatsgevonden en er is een voorstel aangedragen. Het is de 
bedoeling om de jeugd tot 18 jaar te laten deelnemen aan activiteiten van Hades. Opm.: als 
we willen weten wat de jeugd wil in de toekomst, dan is dit de doelgroep. We zullen Hades 
dan ook betrekken bij de enquête; 

 breder gebruik van het kerkgebouw: Hans Nijmeijer geeft aan dat men nog aan het af tasten 
is bij de andere kerken in de omliggende plaatsen. Het traject zit nog in de beginfase; 

 jeugdkoor 7-12 jaar:  dit heet nu het ‘kanjerkoor’ en heeft ondertussen 16 leden. Het koor 
heeft een nieuwe dirigente en nieuwe pianist. Het repertoire wordt uitgebreid en zal ook 
elders gaan optreden; 

 zorgzaam voor elkaar: Gerrit Aarninkhof licht dit punt toe. Het is een complex traject met 
veel hoge kwaliteits eisen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente, met 
Mijande Wonen en met Menzis. Het gaat hier om intramurale zorg (24-uurs zorg), echter in 
de regio zijn hier voldoende bedden van aanwezig. Het Zorgkantoor stelt voor om een 
volledig pakket met thuiszorg aanbieden in een zorgcomplex, dit is dan niet 24-uurs zorg. 

 
De Gemeente Dinkelland heeft de diverse kernen geïnterviewd. Morgenavond is Deurningen aan de 
beurt en er zal ook een groepsfoto gemaakt worden. Verzoek aan allen die op enigerlei wijze 
betrokken is (geweest) bij een traject om 18.00 uur aanwezig te zijn op het kerkplein. Voor zover dit 
agendapunt. Te zijner tijd zullen er extra bijeenkomsten voor ‘Mijn Deurningen 2030’ belegd worden.  
 
9. Rondvraag 
De heer G. Heijne: het parkeergebied aan de Hoofdstraat is niet veilig. Er wordt vaak dubbel 
geparkeerd en het passeren op de rijbaan gaat vaak rakelings, met name met het passeren van  
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bussen.  dit probleem is bekend bij dhr. R. Koetsier, verkeersdeskundige bij de Gemeente 
Dinkelland.  
 
De heer J. van Holstein: onlangs is de KVG ter ziele gegaan, wat gebeurt er met de spullen van de KVG 
(vaandel, insignes, etc.)? Is er in Deurningen een archief of gaat het naar Heemkunde in Weerselo?  
 na enige discussie is ieder het er over eens dat Heemkunde in Weerselo een uitstekend archief is. 
 
De heer J. Wagelaar: enige tijd geleden was er ophef over de dode bomen bij de Deurninger beek. 
Dhr. M. Degen dacht dat het te maken had met het dichtgooien van de beek bij de Lonneker Berg, de 
schimmels die daar uit komen zouden de boosdoener zijn voor de dode bomen bij onze beek.  dit 
is niet het geval, er is sprake van een verkeerde aanleg in de Deurninger beek. Ook het waterpeil is 
veranderd.  
 
10. Sluiting 
Nadat alle agendapunten zijn behandeld wordt het eerste deel van de vergadering gesloten met dank 
voor ieders aanwezigheid en inbreng.  
 
 
 
 
Deel II:  
Nieuwe nota kwaliteit openbare ruimte (dhr. G. Davina, gastspreker van de Gemeente Dinkelland). 
De heer G. Davina zal een presentatie geven van de nieuwe plannen ‘kwaliteit openbare ruimte’. Er 
is een nieuwe nota opgesteld voor Tubbergen en Dinkelland betreffende de speelvoorzieningen en 
het groen. De burgers zullen nauw betrokken worden bij dit traject en input van de burgers is dan 
ook zeer wenselijk.  
 
De heer Gerard Davina heeft een presentatie samengesteld waarin o.a. de volgende zaken aan de 
orde komen: 
 
Vorige situatie: het IBOR-beleid = Integraal Beheer Openbare Ruimten. Hoe onderhouden wij het 
groen in ons dorp. 
Nieuwe situatie: er wordt een beleidsnota vastgesteld voor iedere kern. Er zullen mensen ingehuurd 
worden voor dit traject, en mensen vanuit de kern worden hier nauw bij betrokken. 
Kapverordening: geen bomenkap voor aanleg van zonnepanelen. Evaluatie na twee jaar. 
Toerisme: hoe is het dorp verbonden met het buitengebied. 
Burger participatie: er moeten heldere kaders zijn. Per kern wordt een plan gemaakt waarin alle 
wijken worden vastgelegd. Alle borden, paaltjes, tegelpaden en speeltoestellen zullen in het plan 
vastgesteld moeten worden. 
 
Er is reeds een concept nota, er kan een aparte avond gepland worden en dan zal de werkgroep door 
het dorp lopen en alle opmerkingen zullen dan in de nota verwerkt worden. Vervolgens zal de nota 
vastgesteld worden door de Gemeente en door de Raad. Vervolgens zal een inloopavond voor de 
inwoners van dorp zijn zodat de nota definitief vastgesteld kan worden. 
Planning: in oktober beginnen, extern uitzetten en structuur vastleggen. Vervolgens een bijeenkomst 
plannen met dhr. Bijkerk en dhr. Maurits (bomoloog), zo mogelijk voor de vakantie (mei, juni, juli). 
Vaststelling van het plan in september/oktober of oktober/november. Vraag: zijn er handvatten voor 
dit traject, kunnen wij die alvast ontvangen?  Femke Heithuis, onze buurtvrouw, zal dit doorgeven 
aan het dagelijks bestuur.  De nota zal voor de komende tien jaar worden vastgesteld. 
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Na de duidelijke uitleg van de heer Davina wordt dit deel van de vergadering afgesloten. Mensen die 
zich geroepen voelen hier in mee te denken, kunnen zich aanmelden bij het dagelijks bestuur van 
SDD.  
 
Hartelijk dank aan de heer Gerard Davina voor de duidelijke uitleg. 


