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1. Plan “de Eik”: op 24 jan. Is tijdens een inloopavond het plan toegelicht en aan het
eind van de avond bleken alle 6 de woningen al (onder voorbehoud) te zijn verkocht.
2. Plan “Bijen”: van de 6 gerealiseerde woningen zijn er nog steeds 4 vrij.
3. Plan “Deurninger Es”: Zoals te zien is aan het aantal bouwkranen, zijn de activiteiten hier de afgelopen tijd drastisch toegenomen: 24 kavels zijn verkocht, van 8 kavels is de verkoopovereenkomst getekend, 3 nog in optie.
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Is Deurningen in 2030 nog steeds een levendige gemeenschap? Het aantal inwoners
krimpt, jongeren studeren, meer ouderen, minder jongeren. Dit heeft gevolgen voor
school en verenigingen en vele vragen komen op ons af.
Vanuit SDD willen we meedoen aan het project “Mijn Dinkelland 2030” en dan onder
de noemer “Mijn Deurningen 2030”.
“Mijn Deurningen 2030” is een gezamenlijk proces van dorp en de gemeente. De
gemeente faciliteert een buurtman/vrouw , deze neemt echter geen initiatief, dat ligt
bij het dorp zelf. Voor Deurningen is er de buurtvrouw: Femke Heithuis.
Vanuit de Impulsgroep 2014 is een aantal impulsen voortgekomen, waarmee we verder kunnen in dit traject:
1. Communicatie: veel intensiever gebruik maken van sociale media.
2. Jeugdkoor (6-16 jaar). Is reeds actief met een nieuwe dirigente.
3. Culturele agenda. Doel: gebruik kerkgebouw te verbreden met lezingen, optredens, etc.
4. Hades: activiteiten ontplooien voor jeugd t/m 18 jaar.
5. Werkgroep voor ontwikkelen plan/visie om kerk toekomstbestendig te maken.
6. Diaconie: dienstverlening aan de oudere mens.
7. Meer samenwerking tussen verenigingen: materialenpoule.
8. Zorgzaam voor elkaar: mensen willen langer in eigen
omgeving wonen.
Het is wenselijk om op korte termijn activiteiten te starten. Te beginnen met een enquête waarin een soort “DNA”vastgelegd zal worden van Deurningen.
Vervolgens werkgroepen vormen en de vraag aan eenieder: wie wil zich hiervoor inzetten, wie wil in welke werkgroep plaatsnemen?
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Met bewoners, gemeente en provincie zijn meerdere gesprekken geweest over de
verkeersveiligheid op de provinciale wegen Vliegveldstraat N737 en Deurningerstraat
N738 en de gemeentelijke Wiefferweg. In 2018 wordt de Vliegveldstraat verbeterd. Bij
de aansluitingen van de Wilthuisstraat en de ingang Tuincentrum Borghuis worden
geleiders tussen de rijstroken aangelegd met een rustpunt voor overstekende fietsers
en voetgangers.
Vanwege de dramatische ongelukken op de Vliegveldstraat tussen Hasselose Esweg / Venweg en Frans op de Bult heeft SDD een aantal maatregelen voorgesteld
aan de provincie zoals geleiders met rustpunten tussen de rijstroken bij de aansluitingen van de Wiefferweg en Borgmanweg en een dubbele streep in het midden van de
rijbaan. Dat overleg is in een afrondend stadium. Wiefferweg en Deurningerstraat zijn
in een verkennend stadium.
De werkgroep van de Stuurgroep bekijkt of in de tuin van de pastorie een kleinschalig woon- en zorgcomplex gerealiseerd kan worden met daarin ook een functie voor
de pastorie.
In de eerste fase van dit onderzoek zijn al meerdere gesprekken geweest met drie
zorginstellingen, de Stichting Mijande Wonen en de gemeente Dinkelland.
Een dergelijke voorziening zal ook op langere termijn waardevol moeten zijn voor
onze gemeenschap. Daarbij is van groot belang te bepalen wat de meerwaarde ervan
is voor Deurningen. Ook is zicht nodig op het rijksbeleid in de toekomst voor mensen
met fysieke en psychische problemen, zowel thuis als in een woon- en zorgcomplex.
Zijn onze ideeën rendabel te maken?
Werkgroep en Stuurgroep verwachten in juni meer duidelijkheid te hebben.
Initiatief vanuit de Pastoraatsgroep en de Locatieraad: voor alle nieuwe inwoners van
Deurningen wordt een welkomstpakket samengesteld.
Er is een folder met informatie over de kerk, 't Klöpke en SDD, wat deze organisaties
doen en hoe contact gezocht kan worden met ze (website en telefoonnmmer). De
folder wordt samen met het fotoboek van de feestweek van 2015 aangeboden en er
is een aparte bijlage gemaakt met de geschiedenis van Deurningen.
In toenemende mate worden we op het schoolplein van de Willibrordus geconfronteerd met de overlast door vandalisme op het schoolplein. Regelmatig ligt het plein
bezaaid met lege blikjes, sigarettenpeuken, glasscherven, lege cannabis-zakjes, etc.
Na de voorjaarsvakantie hadden jongeren het wel heel bont gemaakt. Het is natuurlijk
heel moeilijk hard te maken wie er exact verantwoordelijk is voor ‘deze of gene’ schade en overlast. Regelmatig houden jongeren zich op op het plein. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkagente mevr. Jansen en twee personen van Dinkelland-Tubbergen (Jan Busscher, beheerder speelvoorzieningen en Femke Heithuis,
buur(t)vrouw van Deurningen). Afgesproken is, dat de gemeentelijke BOA’s
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) en de wijkagent regelmatig ’s avonds gaan
controleren. In de meivakantie (24 april t/m 5 mei) zal de politie het tot een Wijk Aandachtspunt (WAP) gaan maken, een periode waarin diverse controles worden uitgevoerd.
Beter zou het zijn de oplossing “preventief” te zoeken in de omgeving.
We kunnen echter niet verwachten dat de mensen in de buurt zelf de jongeren gaan
aanspreken, maar het is belangrijk dat er direct melding wordt gemaakt wanneer er
overlast is.
Dat kan via: 0900-8844 (politie) of 0541- 854100 ( vraag naar de BOA’s). Op deze
manier kan er direct actie worden ondernomen, voordat er dingen worden vernield.
Wij willen maar één ding: een schone en veilige speelplek voor onze kinderen.
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