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Nieuwsbrief
Voormalig ABTB terrein
Jarenlang heeft Deurningen gewacht op nieuwbouw op het voormalige ABTB-terrein. Het heeft
2-3 jaar geduurd voordat het terrein helemaal
ontdaan was van allerlei verontreinigingen. Maar
eindelijk is het dan zover: sinds 16 maart 2015
wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Daarmee
breidt Deurningen niet alleen uit, maar is het
dorp ook eindelijk verlost van een lelijke puist die
jarenlang het aanzicht heeft bepaald.

In dit nummer:

Voormalig ABTB
terrein
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Nieuwbouw Deurnin- 1
ger Es van start
Ongelijkheid grondprij- 1
zen kernen Dinkelland
Verlichting put herstel- 2
len
Glasvezel in buitgenge- 2
bied
Verplaatsing pinauto- 2
maat
Aanpassingen Vliegveldstraat

2

Nieuwbouw “Deurninger Es” van start
NTP Infra in opdracht van de gemeente Dinkelland gestart met de werkzaamheden
voor het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Deurninger Es, fase 1. Er is plek
voor zo'n 35 woningen. Op de website van de gemeente, www.dinkelland.nl, kunt u
onder het kopje Actueel > Projecten > Deurninger Es de tekeningen raadplegen.
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren
ca. 10 weken en
zijn onder voorbehoud van de
weersomstandigheden in juni gereed.

Ongelijkheid in grondprijzen kernen Dinkelland
Interessante informatie:
• Start Nieuwbouw
Deurninger Es
• Ongelijkheid in
grondprijzen kernen
Dinkelland
• Verlichting put wordt
in ere hersteld
• Verplaatsing pinautomaat per april
2015
• Aanpassingen Vliegveldstraat

SDD is al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van het plan Deurninger Es, in
het bijzonder voor wat betreft de te realiseren nieuwbouw, de grootte van de kavels
e.d. We zijn een onderzoek gestart naar de grondprijzen en er is een inventarisatie
gemaakt binnen de gemeente Dinkelland en ook de gemeenten Losser, Tubbergen
en Twenterand. Hieruit kwam o.a. naar voren:
•

Dat de grondprijzen voor de Deurninger Es de allerhoogste zijn binnen de
gemeentegrenzen (naar schatting tussen de € 50,- en € 73,- per m2 te hoog

•

Dat er kavels zijn welke bijna € 40.000,- te duur zijn

Dit was aanleiding om een brief naar het College, de raad en de fracties van de
politiek partijen te sturen. Tevens is hierover een persbericht in plaatselijjke dagbladen verschenen.
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Plan om verlichting van de put te herstellen
We hebben bij de gemeente een verzoek in gediend om de
verlichting van de put aan de Hoofdstraat op het bergbezink
bassin in ere te herstellen. De gemeente is hiervoor een onderzoek gestart m.b.t. de mogelijkheden en de kosten. De
put is een tijd weggeweest maar is een aantal jaren geleden
opnieuw opgebouwd. In het verleden werd de verlichting
verzorgd door de gemeente en elk jaar met carnaval werd er
door de Nettelkörnkes een ludieke betaling gedaan aan de
gemeente van Fl. 11,11

“Aanleg glasvezel in
het buitengebied”

“Verplaatsing
pinautomaat in”
Deurningen”

“Aanpassingen
Vliegstraat t.b.v.
verkeersveiligheid”

Aanleg glasvezel in het buitengebied
In de dorpskern is inmiddels glasvezel aangelegd. Het dagelijks bestuur is met de
gemeente in gesprek over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De gemeente
wil wel faciliteren in dit traject (vergunningsaanvragen) en de communicatie verzorgen. Wanneer gebruik gemaakt word van de provinciale subsidie, is een minimale
deelname van 60% vereist van bewoners in het buitengebied, alvorens wordt overgegaan tot de aanleg. Verzoek is dan ook om hier zo veel mogelijk aan deel te nemen.
Het is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn voor de bewoners in het
buitengebied. Hierover zijn gesprekken gaande met de Provincie.

Pinautomaat in Deurningen
In verband met de nieuwe landelijke wet- en regelgeving voldoet de huidige locatie
van de pinautomaat niet meer aan de aangescherpte normen. Het plaatsen van een
nieuwe “buitenautomaat” op een daarvoor geschikte locatie in Deurningen is voor de
Rabobank in economisch opzicht geen optie. Na rijp beraad is besloten een ander
type geldautomaat op een andere locatie te plaatsen. Het wordt een ‘binnenautomaat’ bij ABTB Bijen. Dus alleen bij winkel-openingstijden bereikbaar. Daarnaast biedt de Rabobank diensten aan zoals de Mobiele Adviseur, Rabo Geld Express (de mogelijkheid om contact geld thuis te laten bezorgen) en een Senioren
web- en knoppencursus. De Rabobank gaat normaliter een contract aan voor de
duur van drie jaar. SDD heeft gevraagd dit te verlengen tot vijf jaar. De nieuwe geldautomaat wordt medio april geplaatst bij ABTB Bijen. De huidige geldautomaat zal
nog enige tijd actief blijven.

Aanpassingen Vliegveldstraat ter hoogte van Borghuis en Kaamps
26 februari jl. is overleg geweest met de Provincie Overijssel en de Gemeente over
de Vliegveldstraat. In 2016 zal groot onderhoud worden gepleegd waarbij ook de
midden geleiders bij Kaamps en Borghuis worden geplaatst. Er hebben gesprekken
met Kaamps en Borghuis plaatsgevonden. De bedrijven gaan ook akkoord met de
plannen. Er zijn nog enkele kanttekeningen, deze worden vooraf goed doorgesproken met alle betrokkenen.Bij Borghuis komt alleen een nauwe doorgang voor voetgangers en fietsers. Bij Kaamps komt een aparte fietsstrook.
In de AB-vergadering van 15 april zal een presentatie van de plannen gegeven worden door iemand van de Provincie.
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