Hoe ziet Deurningen er in 2030 uit?
Duurzaamheid?
Stil en verlaten?
Huizenmarkt?

Ouderen?

Sport?

Zorg?

Bruisende verenigingen?
Veiligheid?

Jeugd en Jongeren?
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Beknopte weergave van het ontwerp Visie-plan Mijn Deurningen 2030

WI’J BINT DEURNING’N, WI’J GOAT D’ER VEUR
VAN AMBITIE NAAR PLAN EN REALISATIE

In de vier verschenen nieuwsbrieven sedert november 2017 hebben wij
als Comité Mijn Deurningen 2030 (Comité MD 2030) u op de hoogte gehouden van het project Mijn Deurningen 2030. Daarin gaat het kortom
om de toekomst van ons dorp. Samen met u hebben we veel aandacht
gegeven aan de kuieroamd’n in februari en maart 2018. Inmiddels heeft
het Comité MD 2030 uw bevindingen uitgewerkt in het ontwerp Visieplan Mijn Deurningen 2030.
Met ’t Klöpke ontvangt u deze beknopte versie van het Visie-plan. Hebt u
na het lezen belangstelling voor het volledige Visie-plan, dan kunt u een
exemplaar afhalen bij het volgende afhaaladres: In het portaal van de
kerk. Tevens is het volledige Vissie-plan online te verkrijgen op Deurningen.nl.
Graag ontmoeten we elkaar tijdens de inloopbijeenkomst op 31 oktober
2018 tussen 16.00 en 21.00 uur bij Pelle’s in Deurningen. Wij kunnen daar
uw vragen beantwoorden en nog ideeën meenemen voor de laatste bewerking van het Visie-plan.
Aanleiding voor dit project
Ook ons dorp ontkomt niet aan de gevolgen van voortdurende veranderingen in maatschappij en klimaat, de vergrijzing en demografische verandering (krimp) van de bevolking. Niets doen leidt tot aftakeling; goed
overleggen en aanpakken garandeert een stabiele toekomst voor kern en
buitengebied van Deurningen.
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De opstart van het project
De gemeente Dinkelland heeft in het voorjaar van 2017 in overleg met
de plaatselijke dorpsraden het project ‘Mijn Dinkelland 2030’ opgezet. De
aanpak van dit project ligt lokaal bij de inwoners, de gemeente denkt en
werkt mee. Op 7 september 2017 gaf in ons dorp een grote groep
vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen ruimhartig en vergezeld van diverse ideeën, steun aan het project. Vanuit die groep is het
Comité MD 2030 gevormd, bestaande uit Merlin Veldhuis, Ellen Banierink, Hedwig Meulenbroek, Odmar Hannink, Marco Spekhorst, Rick Tijert,
Jan Groot Rouwen, Brian Scholten, Jos Wolbert, Wim Stege en Gerrit Aarninkhof.
Onze aanpak
Gemeenschapszin is de drager voor een vitale toekomst van ons dorp. De
restauratie van de beeldbepalende kerkelijke gebouwen in het hart van
ons dorp in de periode 2006-2012 en het welslagen van de grandioze
jubileumfeesten in 2015 rond onder andere het 350-jarig bestaan van de
parochie en het onderwijs zijn daarvan sprekende bewijzen. Daardoor is
het Comité MD 2030 geïnspireerd.
Voor ons dorp gingen we aan de slag onder de titel ‘Mijn Deurningen
2030’. Bewoners werden uitgenodigd om deel te nemen aan een
kuieroamd om mee te denken en zo te komen tot een Visie-plan, dat
steunt op een stevig draagvlak binnen onze gemeenschap.
De inzet van het comité voor ‘Mijn Deurningen 2030’ zou moeten resulteren in een visie waarin omschreven is, wat we met ons allen willen bereiken en in een plan, waarin concreet de activiteiten zijn benoemd waarmee we ons doel kunnen verwezenlijken.

“Van ambitie naar plan en realisatie”
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De route naar visie, plan en besluitvorming
Met de resultaten van de kuieroamd’n stelde het Comité MD 2030 de
visie en het ontwerpplan samen.
De visie vormt een uitdrukking van de bevindingen van onze
gemeenschap rond de toekomst van ons dorp. Die visie luidt:
Wij willen een Deurningen, waarin het goed wonen en leven is in kern en
buitengebied, waar ook iedereen zich thuis voelt en waar bewoners van
jong tot oud een beroep kunnen doen op elkaar en op veel basisvoorzieningen.

Kortom, wij willen een leefbaar Deurningen.
Ambitie

Het plan omvat de thema’s, waarin de bevindingen van
onze gemeenschap concreet worden verwoord.
Per thema wordt omschreven welke activiteiten daaruit
voortvloeien.
Wie het voortouw daarbij neemt en wie er aan mee
werkt.

Plan
Realisatie

De procedure naar besluitvorming kunt u lezen in onderstaand overzicht.
Hoofdlijnen voorleggen aan contactpersonen/ bestuurders
- Beknopte versie ‘t Klöpke
- Volledige nota beschikbaar op
afhaaladres

Goedkeuring DB
van SDD

Nieuwsbrief
17 juli

Juni

Publicatie ‘t Klöpke

31 oktober

12 december

2019

2018
10 juli

18 juli 10 oktober

5 november

17 december

B&W bijpraten
Ontwerp
visie-plan bespreken
met gemeente

Inloopavond:
iedereen welkom
- Vaststelling Visieplan door AB van SDD
- Publicatie Tubantia
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“Van kuier’n noar anpakk’n”
Van ambitie naar plan en realisatie
-Mensen met beperkingen huisvesting bieden in eigen dorp in een kleinschalig woon- en zorgcentrum, een dienstverlening op te zetten voor ondersteuning voor mensen thuis en aandacht geven aan het werk van de
mantelzorgers.
Voortouw: Stuurgroep Zorg m.m.v. Zonnebloem, Locatieraad en Pastoraatsgroep van de Kerkgemeenschap en Vereniging Welzijn Ouderen.

-Samenwerking organiseren tussen alle bij de jeugd betrokken verenigingen en instellingen om de jeugd samen te laten komen voor ontmoeting
en deelname aan door hen samen welgekozen projecten.
Voortouw: Hades m.m.v. Kerkgemeenschap, Basisschool Willibrordus,
KPJ en JCV Dwarsliggers.
-Een energiecoöperatie opzetten voor het opwekken van energie door
gebruik te maken van grote daken en terreinen en om onderzoek te doen
of in bepaalde situaties een warmtepomp en / of een andere vorm van
energie rendabel is.
Voortouw: Werkgroep o.l.v. SDD m.m.v. LTO Noord-Oost Twente en Ondernemersvereniging i.o.m. gemeente en provincie.
-Kerk met toren en pastorie als historische en beeldbepalende gebouwen
in het hart van ons dorp koesteren en onder verantwoordelijkheid van de
gemeenschap Deurningen blijven gebruiken voor kerkelijke en multifunctionele doeleinden.
Voortouw: Locatieraad van onze kerkgemeenschap m.m.v. SDD, Ondernemersvereniging en St. Plechelmus Harmonie.
-Prioriteit geven aan een gezonde toekomst voor de sporthal / dorpshuis.
Voortouw: Stichting Dorpshuis in overleg met SDD, de thans direct betrokkenen en in de toekomst mogelijk betrokken verenigingen en de
gemeente.
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-Voor alle leeftijdsgroepen de beschikbaarheid bevorderen van een kwalitatief goed en betaalbaar woningbestand in kern en buitengebied, passend bij de behoeften.
Voortouw: Werkgroep van SDD in overleg met gemeente.
-Voortdurend aandacht blijven richten op een veilig woon- en leefklimaat.
Voortouw: SDD, betrokken verenigingen in overleg met gemeente en
provincie.
-Recreatie op zorgvuldige wijze bevorderen en culturele activiteiten uitbouwen voor alle leeftijdsgroepen.
Voortouw recreatie: Een werkgroep o.l.v. SDD m.m.v. verenigingen zoals
Ondernemersvereniging, LTO Noord-Oost Twente in overleg met de gemeente.
Voortouw cultuur: Werkgroep Culturele Agenda o.l.v. SDD m.m.v. culturele verenigingen / instellingen.
-Onderzoeken of naast het papieren Klöpke de inhoud van dit blad geplaatst kan worden op de site van Deurningen.nl. Verenigingen kunnen
ook aanhaken bij het portaal van de website Deurningen.nl en social media.
Voortouw: Stichting ’t Klöpke m.m.v. SDD en betrokken verenigingen.
-Een basisschool die zich blijft onderscheiden in kwaliteit en zich openstelt naar buiten door aantoonbaar deel uit te maken van deze gemeenschap.
Voortouw: Directie / Personeel Basisschool Willibrordus m.m.v. Medezeggenschapsraad, Ouderraad, Leerlingenraad, Hades en Kerkgemeenschap.
-In het buitengebied en op bedrijfsterreinen voor vrijgekomen
(agrarische) bedrijfsgebouwen passende ontwikkelingen mogelijk maken
voor wonen en bedrijvigheid.
Voortouw: Ondernemersvereniging Deurningen m.m.v. LTO Noord-Oost
Twente.
-Sport- en andere verenigingen zoveel mogelijk bijeenbrengen voor een
efficiënte inzet van vrijwilligers en gezonde exploitatie van verenigingen.
Voortouw: Een Stuurgroep van SDD m.m.v. alle betrokken verenigingen.
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Urgentie voor activiteiten
De bevindingen laten zien, dat aan de activiteiten verschillende prioriteiten toegekend kunnen worden. Bij de onderzoeken van de activiteiten zal
beoordeeld kunnen worden welke urgentie gegeven kan worden.
Tot slot
Uit de reacties van de ruim 400 deelnemers aan de kuieroamd’n kan worden vastgesteld dat Deurningen ook in 2030 een krachtige gemeenschap
wil zijn. Deurningen wil voortbouwen op de voorzieningen die we hebben
in de meest ruime zin. Daarnaast staat men open voor tijdig vernieuwen
vanwege voortgaande ontwikkelingen, aansluitend bij de wensen en opvattingen van onze gemeenschap.

Gemeenschapszin is een voorwaarde voor het welslagen van het
plan

‘Wi’j bint Deurning’n’, wi’j goat d’er
veur’
Wilt u het volledig ontwerp van het Visie-plan MD 2030? Ga even
naar het afhaaladres of bekijk het online op Deurningen.nl.
Wilt u met ons overleggen? Wij ontmoeten elkaar graag tijdens
de inloopbijeenkomst op woensdag 31 oktober 2018 tussen 16.00
en 21.00 uur bij Pelle’s in Deurningen.

Comité Mijn Deurningen 2030
oktober 2018
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