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Voormalig ABTB terrein
In dit nummer:

Voormalig ABTB
terrein

1

Status nieuwbouw
Deurninger Es

1

Glasvezel in buitengebied

1

Bouwplan “de Eik

2

Brugleuning Past.
Gloerichstraat

2

Oproep EHBO

2

Vernieuwde website
www.deurningen.nl

2

Impulsgroep Gemeenschap Deurningen

2

Interessante informatie:
• Status bouw
“Deurninger Es”
• Bouw op voormalig
ABTB terrein
• Vernieuwde website
www.deurningen.nl
• Aanleg glasvezel
buitengebied
• Impulsgroep Gemeenschap Deurningen
• Oproep EHBO

Bouwbedrijf Hoek is begonnen om het 1e blok van
3 woningen daadwerkelijk te bouwen (het blok
naast “de Eik”). De binnenmuren zijn op hoogte
gebracht. Naar verluidt zijn nog niet alle woningen
verkocht. Dit alles geeft het centrum reeds een
heel ander aanzien dan pakweg een half jaar geleden.

Status nieuwbouw “Deurninger Es”
Het vordert gestaag met de bouw van woningen op de “Deurninger Es”. 2 woningen
zijn inmiddels al “onder dak”. Verder zijn er ong.10 kavels verkocht (op bijgevoegd
plaatje zijn deze nog in optie) en lopen er nog een aantal opties. Volgens de gemeente Dinkelland één van hun beste lopende nieuwbouwprojecten.
Informatie over het bouwen op de Deurninger Es kunt U vinden op:
www.wonenindinkelland.nl

Aanleg glasvezel in het buitengebied
Bewoners buitengebied: U kunt zich nog tot 15 febr. aanmelden voor een glasvezelabonnement! Het is nu of nooit!
We hebben nog een paar dagen te gaan en de afgelopen weken zijn er veel informatie-, en inloopavonden geweest. Een heleboel mensen heeft deze avonden bezocht
en een deel heeft ook een glasvezelabonnement afgesloten. Het percentage is gestegen naar 26%(stand van 4 febr. Maar... we zijn er nog niet!
Als minimaal 50% van de bewoners van het buitengebied van
Dinkelland, Oldenzaal en Borne voor 15 februari een glasvezelabonnement afneemt, wordt daadwerkelijk gestart met de
aanleg van glasvezel.
Er zijn nog 2 extra aanmeldavonden. Bewoners kunnen deze avonden de laatste
vragen stellen en een abonnement afsluiten.
Donderdag 11 februari van 18.30 tot 21.30 uur – Partycentrum Ensink in Weerselo
Vrijdag 12 februari van 18.30 tot 21.30 uur – Partycentrum Ensink in Weerselo
Meer info (bv. overstappen van e-mail adres) op www.deurningen.nl
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Bouwplannen
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De eigenaar van “de Eik” heeft een plan ontwikkeld, om een 6-tal woningen te bouwen op de plek van het vervallen pand. Het zou gaan om 4 woningen en 2 appartementen. Nadere details ontbreken nog.

Denk jij ook mee over de toekomst van onze gemeenschap?
Veranderingen in de samenleving maken ook vernieuwingen in onze gemeenschap
noodzakelijk. Een groep van dertien mensen heeft daarin initiatief genomen en
heeft diverse ideeën geordend naar acht impulsen. Voor alle leeftijdsgroepen en
toekomstgericht.
Deze impulsen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een ontwerp-plan 2016-2020. De
Impulsgroep Gemeenschap Deurningen nodigt je uit voor een samenkomst over dit
plan

Dinsdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in het parochiehuis.
Tijdens deze bijeenkomst is een beknopte beschrijving van het plan voor ieder beschikbaar.
Kijk ook vanaf 10 maart in ’t Klöpke en op de website www.deurningen.nl / Stichtingen /Impulsgroep Gemeenschap Deurningen.

“Vernieuwde website
www.deurningen.nl
sinds dec. 2015 live!”

Half december is de vernieuwde website www.deurningen.nl live gegaan. Er is voor
verenigingen, die geen eigen website hebben nog volop gelegenheid om content toe
te voegen. De komende maanden zal men persoonlijk door een beheerder van de
website benaderd worden.
Oproep van de EHBO
vereniging
Deurningen

Brugleuning Pastoor
Gloerichstraat

Als EHBO vereniging verlenen we regelmatig, met groot plezier, hulp bij evenementen. We zijn een kleine vereniging met ongeveer 20 actieve leden die bij evenementen hulp kunnen verlenen.
Voor ons is het belangrijk dat we op tijd weten wanneer de evenementen plaats vinden.
Daarom willen we aan alle verenigingen vragen om op tijd de hulpverlening aan te
vragen bij de EHBO vereniging.
Op de website van onze vereniging, www.ehbodeurningen.nl kunt u een aanvraagformulier invullen en opsturen naar jose_vanleuven@live.nl
Wij zouden graag 10 weken van te voren over de aanvraag beschikken.
Ook vragen wij jullie als vereniging eens te inventariseren of er leden zijn die graag
een EHBO cursus incl. reanimatie en AED willen volgen. Informatie is te verkrijgen
bij jose_vanleuven@live.nl.
We willen u er graag op wijzen dat meerdere ziektekostenverzekeraars de kosten
voor het behalen van een EHBO diploma (gedeeltelijk) vergoeden.
De gemeente heeft toegezegd, dat de brugleuning
in de Past. Gloerichstraat vervangen wordt door
één, die meer in de lijn ligt van de Klopkesbrug.
Tevens zal ook de nieuwe brug op de “Deurninger
Es” een brugleuning krijgen, die aan dezelfde
beeld/kwaliteitseisen voldoet als de andere twee.

Stichting Dorpsbelang Deurningen
Eschgaarde 34
7561 BA Deurningen

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

Bezoek ons op het web!
www.dorpsbelangdeurningen.nl

