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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

De 6 woningen zijn inmiddels in een vergevorderd
stadium gebouwd. De buitenkant is bijna volledig voltooid. De eerste bewoners zijn ook al gearriveerd.
Bouwbedrijf Hoek zoekt nog kopers voor een aantal
woningen. Het aanzien van het dorp is hiermee flink
verbeterd en het is natuurlijk een fantastische plek
om te wonen, zo midden in het dorp.

Status nieuwbouw “Deurninger Es”
Eind mei waren er 9 kavels verkocht en op een 7-tal zijn de bouwwerkzaamheden in
volle gang. Verder zijn er 19 kavels in optie. De eerste bewoners zijn inmiddels als
pioniers tussen de lege kavels neergestreken. We wensen ze natuurlijk heel veel
woonplezier! Ze zullen hier niet lang als enige bewoners te vinden zijn….

Bericht van de penning- 2
meester
Nieuws website
www.deurningen.nl

2

Impulsgroep Gemeenschap Deurningen

2

Informatie over
bouwen op de
Deurninger Es
kunt U vinden op:
www.wonenindinkelland.nl

Aanleg glasvezel in het buitengebied
Interessante informatie:
• Status bouw
“Deurninger Es”
• Bouw op voormalig
ABTB terrein
• Nieuws website
www.deurningen.nl
• Aanleg glasvezel buitengebied
• Impulsgroep Gemeenschap Deurningen
• Bericht van de penningmeester

In februari j.l. werd bekend dat de 50% deelname ruimschoots was gehaald en dus worden in het buitengebied van Deurningen op dit moment in snel tempo de
graaf- werkzaamheden verricht. Overal zie je de kabels
uit de grond komen en er weer in verdwijnen...

Bestuurssituatie dagelijks bestuur SDD
In het dagelijks bestuur van SDD hebben we een aantal vacatures, omdat een aantal
leden zijn gestopt. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Paul Silderhuis,
Jos Koekkoek, Ilse Taken en Ben Rouhof.
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 nemen dan
zo snel mogelijk contact op). We willen vooral de jeugd en de dames uitdagen om
hier eens over na te denken.
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Bouwplannen
voormalig café “de Eik”

Impulsgroep
Gemeenschap
Deurningen

“Website
www.deurningen.nl
met vele nieuwe
gadgets!

Bericht van de
penningmeester

Brugleuning Pastoor
Gloerichstraat
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Op de plek van het voormalige cafe De Eik aan de
Hoofdstraat in Deurningen komen zes nieuwe woningen. Het Dinkellandse college van B en W legt
daarvoor de benodigde bestemmingsplanwijziging
ter inzage.
Firma Goossen Te Pas Bouw uit Enschede, inmiddels eigenaar van het terrein, wil er zes woningen
gaan bouwen. Het gaat om vier twee-onder-eenkap woningen en een blok met twee appartementen. Bij elke woning komen twee parkeerplaatsen.
De verwachting is dat de woningen medio 2017 kunnen worden bewoond.
Nieuwe impulsen voor onze gemeenschap
De Impulsgroep Gemeenschap Deurningen heeft de ideeën van aanwezigen bij de
bijeenkomst van 22 maart verwerkt en het ‘Plan Impulsen 2016 – 2020‘ daarna vastgesteld.
De impulsen even op een rij:
- het nieuwe dorpskoor is gereed: 22 kinderen zingen o.l.v. dirigente Ingrid van Ree
met begeleiding van een groepje ouders.
- het opzetten van de Culturele agenda.
- met jongerenverenigingen/jongeren zelf nadenken over een vernieuwende aanpak.
- het gebruik van het kerkgebouw ruimer benutten c.q. andere passende activiteiten
ontwikkelen.
- de Werkgroep Zorg onderzoekt de mogelijkheden voor een woon-zorgcomplex in
relatie met de pastorie.
- de Pastoraatsgroep geeft extra aandacht aan projecten rond de vastentijd.
- Medewerking wordt gegeven aan de idee van SDD om door samenwerking tussen
verenigingen efficiënter en goedkoper te werken (bv een materiaalpool).
Op deurningen.nl zijn
de afgelopen tijd een
aantal zaken aangepast/toegevoegd. Er
staat nu een evenementenkalender op, waarvoor iedereen een evenement kan aanmelden.
Verder kan de site nu
op tablets, telefoons, etc. zonder problemen bekeken worden.
Donateurs bedankt! Vorige maand hebben we de jaarlijkse bijdrage weer geïncasseerd, via deze weg willen wij iedereen van harte danken voor hun jaarlijkse bijdrage. Helaas hebben wij technische problemen gehad waardoor we dus een jaar achterlopen. Om dit weer recht te trekken zullen we in september nogmaals de jaarlijkse
bijdrage incasseren om in de toekomst altijd rond de jaarvergadering in april te kunnen incasseren van het voorgaande jaar.
Tijdens een onderhoud met de kernwethouder eind
mei werd duidelijk, dat nog voor de bouwvakvakantie de brugleuning in de Pastoor Gloerichstraat vervangen gaat worden door een vergelijkbaar exemplaar als op de Klöpkesbrug.

Stichting Dorpsbelang Deurningen
Eschgaarde 34
7561 BA Deurningen

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

Bezoek ons op het web!
www.dorpsbelangdeurningen.nl

