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Status nieuwbouw Deurningen
Wij wensen u Prettige
Kerstdagen en een goed

2017 !

1. Plan “de Eik”: het bestemmingsplan is goedgekeurd. 6 woningen kunnen hier gerealiseerd worden. De aannemer heeft reeds hekken geplaatst voor de sloop.
2. Plan “Bijen”: de 6 woningen zijn gerealiseerd, 2 zijn er bewoond, rest nog in de
verkoop.
3. Plan “Deurninger Es”: De uitgifte hiervan verloopt nog steeds voorspoedig. 15 kavels zijn verkocht en de andere 20 zijn in optie.
4. Initiatief om de pastorie om te bouwen tot seniorenappartementen: er zijn nog
geen concrete plannen, maar de initiatiefnemers zijn bezig met het onderzoeken van
de mogelijkheden.
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Mijn Deurningen 2030
Hoe ziet Deurningen er over 15 jaar uit?
Als een welvarende hechte gemeenschap
of als stil en verlaten plaatsje? Zijn er dan
nog genoeg jongeren die er willen wonen?
Kan de school nog open blijven? Hoe zit
het met ouderen, langdurig zieken of mensen met een beperking? Hoe wordt de
zorg voor hen geregeld? En zijn er dan
nog voorzieningen op het gebied van sport
en cultuur?
De gemeente geeft aan, dit steeds minder
via beleid te willen regelen. De kernen zijn
niet alleen van de gemeente, maar vooral
van de inwoners.
Daarom vraagt de gemeente aan ons, als
gemeenschap Deurningen, om actief mee
te denken over de manier waarop Deurningen er volgens ons in de toekomst uit
moet zien. Vervolgens wordt er gekeken
wat er in de praktijk nodig is om
Deurningen als kern toekomstbestendig te
maken.
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volop aan het
verbouwen!
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Na enkele lastige jaren zit de FFF weer in de lift. Het is het bestuur samen met honderden vrijwilligers gelukt om de FFF weer op de kaart te zetten.
De bezoekersaantallen zitten weer in de lift, wat resulteert in een
positief resultaat. De FFF heeft helpende verenigingen reeds uitgenodigd voor een informatieavond en daar is het uit te keren
bedrag van € 5820 toegelicht!
Dank aan iedereen! We hopen er samen met jullie weer een geweldig feest van te maken! Dus noteer alvast in jullie agenda
De Impulsgroep heeft haar plan klaar, de verschillende impulsen zijn vastgesteld en
deze worden verder uitgewerkt in werkgroepen.
De overkoepelende impulsgroep kan vervolgens opgeheven worden.
Maar niet eerder dan dat alle werkgroepen op de goede weg zijn. Volgens de Impulsgroep is het mogelijk dat enkele werkgroepen onder paraplu van Stichting Dorpsbelang Deurningen gehangen zouden kunnen worden, te weten:
Communicatie
SDD heeft deurningen.nl waar alle verenigingen van Deurningen hun informatie op
vermelden kunnen. Verder wordt Facebook en Twitter gebruikt. Afgesproken is, dat
ook alle werkgroepen v.d. betreffende Impulsen via deze kanalen kunnen communiceren.
Werkgroep Zorg voor elkaar
Er wordt nagedacht over zgn. ‘buurt apps’, ‘noaberapps’. In Deurningen zijn al een
aantal buurtapps. Dit zal verder uitgewerkt worden.
Culturele Agenda
Een aantal mensen hebben het initiatief genomen om bestaande activiteiten te inventariseren en te bundelen van de kerk en de harmonie. Ook willen zij de school benaderen om te kijken of hier een samenwerking kan plaatsvinden.
Hades
De werkgroep Hades is reeds begonnen met de verbouwing van haar onderkomen.
Hierover elders in de nieuwsbrief meer.
Meer door samenwerking
Hiermee wordt o.a. de materialenpool bedoeld. Bij alle verenigingen wordt getoetst
waar er behoefte aan is en of een andere vereniging hierbij kan helpen.
Menigeen is het waarschijnlijk niet ontgaan, maar in de kelder van Hades wordt hard
gewerkt aan de complete metamorfose van ruimte. Sinds het begin van de zomer is
er begonnen met het sloopwerk en het kaal maken van de kelderruimte. Met hulp van
vele vrijwilligers van Hades, maar ook van niet Hades leden zijn we nu zo ver dat we
weer in de opbouwende fase zijn. Doel is om weer te beschikken over een ruimte die
helemaal van deze tijd is voor de jeugd, tot 18 jaar, van Deurningen. We zijn blij verrast door de vele hulp die ons geboden
wordt vanuit het dorp. Door financiële bijdragen of in natura is
de begroting grotendeels rond. Voor de
gaten lopen nog enkele subsidieaanvragen.
Als dit allemaal volgens plan verloopt
hopen we eind Januari weer gebruik te kunnen maken van de
ruimte. Het streven is om in Augustus de heropening van Hades te kunnen vieren, dan namelijk, bestaan we 50 jaar.
In het dagelijks bestuur van SDD hebben we nog steeds een aantal vacatures, omdat
een aantal leden zijn gestopt.
Dus: lijkt het je wat om je te verdiepen in zaken, die het dorp en onze samenleving
aangaan (leefbaarheid en toekomst van het dorp), neem dan contact op met een van
onze bestuursleden (of email naar info@dorpsbelangdeurningen.nl; We willen vooral
de jeugd en de dames uitdagen om hier eens over na te denken.

Stichting Dorpsbelang Deurningen
Eschgaarde 34
7561 BA Deurningen

Telefoon: 074-2775733
E-mail: info@dorpsbelangdeurningen.nl

Bezoek ons op het web!
www.dorpsbelangdeurningen.nl

