Nieuwsbrief

Augustus 2017
Jaargang 3, nr. 2

In dit nummer:

Status nieuwbouw Deurningen

Status nieuwbouw
Deurningen

1

Mijn Deurningen 2030

1

Nieuws van de wijkagent
Nieuws StuurgroepZorgzaam voor elkaar

2

BuurtApps

2

1.

Plan “de Eik”: het oude pand is inmiddels helemaal gesloopt en er kan worden
begonnen met de bouw. 4 v.d. 6 woningen/appartementen zijn verkocht.

2
2. Plan “Bijen”: van de 6 gerealiseerde woningen zijn er nog steeds 2 vrij.
3. Plan “Deurninger Es”: Het begint al echt een
volledige wijk te worden. Zoals te zien is op het
kaartje, zijn alle kavels, op 1 na, verkocht. De
bedoeling was om 10 jaar over de uitgifte te
doen, maar binnen 2 jaar is vrijwel alle bouwgrond verkocht!

Mijn Deurningen 2030
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Vanaf de zomer 2016 zijn we vanuit SDD in Deurningen bezig met het ontwikkelen
van initiatieven in het kader van “Mijn Deurningen
2030!”. Door de Impulsgroep zijn allerlei initiatieven
ontstaan en sinds het opheffen ervan wordt er los van
elkaar gewerkt aan allerlei thema’s, zoals samenwerking van verenigingen, een culturele agenda, communicatie rondom het dorp en het breder inzetten van
kerkgebouw/pastorie. Onlangs heeft u een speciale
krant ontvangen: “Samen sterk - werken aan onze toekomst”, een initiatief van “Mijn Dinkelland 2030!”.
Namens de gemeente ondersteunt Femke Heithuis als buur(t)vrouw van Deurningen
het hele project.
Nu bent u als inwoner van Deurningen aan zet.
Op 7 september 2017 om 20.00 uur is er bij Pelle's een bijeenkomst in dit kader.
1 of 2 afgevaardigden van de werkgroepen worden hiervoor uitgenodigd. Doel van
deze avond is om te achterhalen wat er
leeft in Deurningen en waar behoefte aan
is met het oog op ‘Mijn Deurningen 2030’.
Daarnaast zal o.a. besproken worden
hoe en op welke manier wij de inwoners
van Deurningen betrokken kunnen krijgen
bij "Mijn Deurningen 2030".
Deze avond worden wij ondersteund door
Sesam Academie (faciliteert in maatschappelijke initiatieven).
In november zullen we als SDD een inspiratiebijeenkomst van de gemeente
hieromtrent bijwonen. In sep.-nov. Zijn er
nog buurtbijeenkomsten in eigen buurt.
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Bij deze wil ik U laten weten waar ik als wijkagent in Deurningen zoal mee bezig ben.
Willibrordusschool: Met enige regelmaat bereiken ons klachten over overlast van
jeugd op het schoolplein van de Willibrordusschool. Overlast bestaat o.a.uit het afsteken van vuurwerk, het vernielen van speeltoestellen en het achterlaten van rommel.
Er is overleg geweest tussen de wijkagent, gemeente en schoolleiding. Hierbij zijn
een aantal opties besproken: een bord “verboden toegang” plaatsen (bij overtreding
een boete); camera’s plaatsen.
In elk geval is afgesproken een WhatsApp-groep met de omwonenden te maken.Verder is tijdens de schoolvakanties het plein tot Wijk Aandachts Punt gemaakt.
Surveillerende agenten moeten deze WAP’s bezoeken en hierover rapporteren.
Belangrijk: bij overlast 0900-8844 bellen.
Kerkweg en de volkstuintjes: Sinds enige weken is er ergerlijke overlast langs de
Kerkweg. Zo zijn in/rond de volkstuintjes al diverse keren vernielingen gepleegd en
brand gesticht. E.e.a. vindt meestal in het weekend en in de late uurtjes plaats. Van
de genoemde voorvallen zijn aangiftes gedaan.
Belangrijk: bij nieuwe voorvallen 112 bellen.
Wiefferweg: Sinds jaar en dag wordt de Wiefferweg als sluiproute gebruikt. Vaak ten
tijde van het woon-werkverkeer. Hierbij wordt massaal het inrijverbod voor motorvoertuigen genegeerd. Al enige tijd wordt er gezocht naar een structurele oplossing voor
dit probleem, dit o.a samen met de Gemeente, verkeersdeskundigen van de politie en
SDD. Als politie kunnen wij handhaven op snelheid en borden, maar niet permanent.
Oplossingen zijn aangedragen door aanwonenden, zoals: een middengeleider; een
eiland (fietsers kunnen zich hier opstellen); automatische paaltjes (door omwonenden
automatisch bediend); verhoogde drempels op kruisingsvlak.
Er zal nog nader overleg plaatsvinden om tot een structurele oplossing te komen.

Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen
De 1e fase van het onderzoek naar behoefte en mogelijkheid tot realisatie van een
kleinschalig woon- en zorgcentrum in relatie met de pastorie is afgesloten. Aandacht
is gegeven aan het doel van het project, de huidige situatie rond mensen met beperkingen in Deurningen, de locatie aan het plein en de pastorie, onze vertrekpunten en
cijfers rond de samenstelling van de bevolking, dementie, ontwikkeling in aantallen 75
- en 80-plussers en de behoefte aan langdurige zorg voor mensen vanaf nu tot 2040.
Drie zorginstellingen, de bouwvereniging en de gemeente Dinkelland hebben hun
mogelijkheden aangegeven. De stuurgroep is akkoord met de bevindingen van de
werkgroep.
De 2e fase van het onderzoek wordt voortgezet met Zorggroep St. Maarten, Mijande
Wonen en de gemeente. De aandacht zal o.a. gericht zijn op de interpretatie van het
cijfermateriaal, de aard van de zorg, investeringen en exploitatie van vastgoed en
zorg en de ruimtelijke mogelijkheden. Getoetst aan onze vertrekpunten, o.a. rond
kwaliteit huisvesting en zorg en het toekomstbestendig zijn van het project, alsmede
de mogelijkheden van andere partijen, volgt er een moeilijke weg. Maar belangrijk
genoeg om met een positief kritische insteek de 2e fase in te gaan.
In veel wijken wordt het al gebruikt: de BuurtApp. In deze nieuwsbrief leest u dat ook
rond het schoolplein een app in het leven wordt geroepen. Dit kan via verschillende
websites, waarop je je met je buurt kunt aanmelden en dan als groep via een speciale
app communiceert. Maar het kan ook gewoon via WhatsApp. 1 persoon benadert de
buren en kan ze toevoegen aan een groep. Maak duidelijke afspraken, zodat er geen
onzin gecommuniceerd wordt. U kunt ervoor kiezen een bord in de buurt te plaatsen
(zie afb.; €60-€70). Verder zit politie/wijkagent nooit in een BuurtApp.
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