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DEURNINGEN 

Hoe ziet Deurningen er in 2030 uit? 

Stil en verlaten? 

Bruisende verenigingen? 

Jeugd en Jongeren? 

Ouderen? Zorg? 

Sport? 

Huizenmarkt? 

Veiligheid? 

Duurzaamheid? 
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VAN AMBITIE NAAR PLAN EN REALISATIE 

 

 

 

 

 

Dit project is ontwikkeld in 2018 door het ‘Comité Mijn Deurningen 2030’ onder verantwoordelijkheid 

van de Stichting Dorpsbelang Deurningen. 

 

Nadat het Dagelijks Bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen zijn goedkeuring heeft gegeven 

aan het Visie-plan Mijn Deurningen 2030, zal het plan ter vaststelling worden aangeboden aan het Alge-

meen Bestuur van deze Stichting voor behandeling in de najaarsvergadering in 2018. 

 

 

 

 

Visie-plan Mijn Deurningen 2030 is op ……………….. 2018  vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen 
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In de media lezen en horen we al over de voortdurende veranderingen in maatschappij en klimaat, over 

bezuinigingsmaatregelen, over vergrijzing en demografische verandering (krimp) van de bevolking in de-

len van Nederland, ook in onze regio. Het hoeft geen betoog dat deze aspecten ook ons raken als bewo-

ners van Deurningen, Hasselo en Gammelke. De vraag rijst dan: zijn wij over 15 jaar een welvarende en 

hechte gemeenschap of een stil en verlaten plaatsje? Wonen hier dan nog genoeg jongeren? Worden er 

kinderen geboren? Kan de basisschool open blijven? Hoe zit het met ouderen, langdurig zieken en men-

sen met beperkingen? Zijn hier nog voorzieningen voor sport, cultuur en religie? 

Bovendien is Deurningen meer dan een dorp met 1850 inwoners binnen de huidige gemeente Dinkel-

land. Sedert de tachtiger jaren is het grondgebied van ons dorp meerdere keren aanzienlijk verkleind als 

gevolg van annexaties door de buurgemeenten Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal. De meeste oud-

inwoners van Deurningen, Hasselo en Gammelke in die geannexeerde gebieden, ongeveer 300 in getal, 

alsmede de ruim 30 oud-inwoners van Deurningen in verzorgingstehuizen, voelen zich maatschappelijk 

nog steeds betrokken bij Deurningen. Een groot deel van hen blijft een beroep doen op voorzieningen in 

Deurningen en/of  draagt daarin bij. Maar is die band over een tijdje nog zo hecht? 

 

De gemeente Dinkelland heeft in voorjaar 2017 in overleg met plaatselijke dorpsraden het project ‘Mijn 

Dinkelland 2030’ opgezet. In feite is dit project een proces om samen met de inwoners  na te denken hoe 

zij willen dat hun dorp met kern en buitengebied er in de toekomst uitziet en daarbij keuzes te maken. 

De aanpak van dit proces ligt bij de inwoners, de gemeente denkt en werkt mee.  

Zoals het College van Dinkelland aangeeft, gaat het hierbij om een andere wijze van werken binnen de 

gemeente. Dat houdt in dat de gemeente niet vooraf alles meer vastlegt in beleid en regels, maar  met 

inwoners in gesprek gaat om er achter te komen waaraan behoefte is. De gemeente ziet deze aanpak als 

een proces, waarin inwoners en gemeente als partners samen groeien naar een leefbare toekomst. 

Een aantal leden uit diverse werkgroepen/verenigingen 

Aanleiding voor dit project 
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Voorafgaand aan de presentatie van ‘Mijn Dinkelland 2030’ door de gemeente in 2017 voelden velen in 

onze Kerkgemeenschap Deurningen al in 2015 de noodzaak met elkaar na te denken over de vraag, hoe 

deze gemeenschap zich in de toekomst kon blijven ontwikkelen. Spontaan is toen de zogeheten Impuls-

groep van 12 mensen gevormd die zich tot taak stelde binnen ongeveer één jaar een aantal thema’s op 

te zetten om mee aan de slag te gaan. Het denkwerk resulteerde in zeven thema’s, die een plaats heb-

ben gekregen binnen onze organisaties van Kerkgemeenschap, Stichting Dorpsbelang Deurningen (SDD) 

en Jeugdbeweging Hades. Deze thema’s maken ook deel uit van het nu binnen ‘Mijn Deurningen 2030’ 

te ontwikkelen programma. 

Met steun van de gemeente Dinkelland ging Deurningen aan de slag onder de titel ‘Mijn Deurningen 

2030’. Als onze contactpersoon bij de gemeente Dinkelland fungeert daarbij de zogeheten  ‘buur(t)

vrouw’ Femke Heithuis. Ook is ons door de gemeente ondersteuning  aangeboden vanuit de Sesam Aca-

demie. Namens deze Academie krijgen wij begeleiding van Albert Bouwmeester en Henk Veurman als 

deskundige vrijwilligers. 

Voor de opstart van het project ‘Mijn Deurningen 2030’ nodigde het dagelijks bestuur van SDD leden 

van het Algemeen bestuur van SDD, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen, uit voor een 

oriënterend overleg alsmede leden van werk- en stuurgroepen. Dit overleg vond plaats op 7 september 

2017. De aanwezigen beseften dat stilstand in denken en het niet-creëren van oplossingen voor nieuwe 

ontwikkelingen zouden leiden tot achteruitgang. Overtuigd van het grote belang van dit project, gaven 

zij ruimhartig en vergezeld van diverse ideeën, er hun steun aan. Bij dit overleg waren ook Jos van Olffen 

(kerncoördinator), Femke Heithuis, Albert Bouwmeester en Henk Veurman aanwezig. 

Om het project van de grond te tillen werd aan het eind van deze eerste bijeenkomst het ‘Comité Mijn 

Deurningen 2030’ (Comité MD 2030) gevormd.  

In dit Comité namen zitting: Merlin Veldhuis, Ellen Banierink, Hedwig Meulenbroek, Odmar Hannink, 

Marco Spekhorst, Rick Tijert, Jan Groot Rouwen, Brian Scholten, Jos Wolbert, Wim Stege en Gerrit Aar-

ninkhof. 

De opstart van het project 
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Gemeenschapszin is de drager voor een vitale toekomst van ons dorp. De restauratie van de beeldbepa-

lende 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 on-

derwijs zijn daarvan sprekende bewijzen. 

Om die reden koos het Comité MD 2030 ervoor met veel mensen in gesprek te gaan tijdens tien 

‘kuieroamd’n’, verspreid over de buurtschappen Deurningen, Hasselo en Gammelke om zo hun ideeën 

voor 2030 te achterhalen.  

Voor ons dorp gingen we aan de slag onder de titel ‘Mijn Deurningen 2030’. Bewoners werden uitgeno-

digd om deel te nemen aan één van de tien kuieroamd’n om mee te denken en zo te komen tot een Vi-

sie-plan, dat steunt op een stevig draagvlak binnen onze gemeenschap. Ook de jeugd is daarna uitgeno-

digd om hun ideeën in te brengen hoe zij de toekomst zien.  

De jeugd en jongeren kwamen in vier afzonderlijke bijeenkomsten bijeen in  de groepen 8 t/m 12 jaar, 

12 t/m 14 jaar, 14 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Het Comité MD 2030 wilde ook hun ideeën mee kun-

nen nemen naar 2030. 

 

De inzet van het comité voor ‘Mijn Deurningen 2030’ zou moeten resulteren in een visie waarin om-

schreven is, wat we met ons allen willen bereiken en in een plan, waarin concreet de activiteiten zijn 

benoemd waarmee we ons doel kunnen verwezenlijken. 

Kortom, “Van ambitie naar plan en  realisatie”. 
 

Contactpersonen uit de wijken organiseerden de kuieroamd’n. Na een korte inleiding kregen de deelne-

mers aan de gesprekken eerst de film ‘Mijn Deurningen 2030’ te zien. Deze film is nog te bekijken via 

Deurningen.nl. 

Daarna wisselden de deelnemers tijdens die avonden van gedachte over een aantal onderwerpen die 

het Comité MD 2030 had aangedragen en over onderwerpen, die spontaan ter tafel kwamen. 

 

 

De aanpak door het Comité MD 2030 
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Locaties kuieroamd’n 
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Met de resultaten van de kuieroamd’n stelde het Comité MD 2030 de visie en het ontwerpplan samen.

  

De visie vormt de 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. 

In de bevindingen staan soms tegenstrijdigheden, die bij het onderzoek betrokken zullen worden.  

Ambitie Het plan omvat de thema’s, waarin de bevindingen van onze gemeenschap con-

creet  worden verwoord.  

Plan Per thema wordt omschreven welke activiteiten daaruit voortvloeien.   

Realisatie Wie het voortouw daarbij neemt met medewerking van …..;  

 

In een overzichtelijk en beheersbaar plan is het niet mogelijk aan alle opmerkingen die tijdens de kuie-

roamd’n gemaakt zijn, aandacht te geven. Het Comité MD 2030 heeft geprobeerd in de lijsten van 

‘bevindingen’ per thema gemaakte opmerkingen zo goed mogelijk weer te geven. Wel zijn alle gemaak-

te opmerkingen opgenomen in de samenvattingen van de kuieroamd’n. Deze teksten zijn te vinden in 

de map met bijlagen bij dit Visie-plan. 

 

De contactpersonen van de kuieroamd’n, alsmede de leden van het Algemeen Bestuur van SDD en de 

werkgroepen, die bij de realisatie betrokken waren, zijn als eersten uitgenodigd om hun mening te ge-

ven over de resultaten van het Visie-plan, de daaruit voortvloeiende activiteiten en de realisatie ervan.  

Het ontwerp van het Visie-plan is reeds behandeld  in een gezamenlijk overleg van het Comité MD 2030 

en het gemeentebestuur. 

De beknopte versie wordt in oktober 2018 meegestuurd met ‘t Klöpke naar alle inwoners. Het ontwerp 

Visie-plan zal voor belangstellenden gelijktijdig beschikbaar komen op een aantal afhaaladres. Vervol-

gens is voor een ieder de mogelijkheid tot het geven van reacties tijdens een inloopbijeenkomst. 

Nadat het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen zijn goedkeuring heeft gegeven 

zal het Visie-plan ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van deze stichting.  

Dit plan kunnen we zien als een flex-plan, gebaseerd op de bevindingen van onze gemeenschap in 2018. 

Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten zullen veranderingen in dit plan mogelijk maken. 

 

De route naar visie, plan en besluitvorming 
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- Mensen met beperkingen huisvesting bieden in eigen dorp in een kleinschalig woon- en zorg-

complex, een dienstverlening opzetten voor ondersteuning  van mensen thuis en aandacht ge-

ven aan het werk van de mantelzorgers. 

- 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. 

- Een energiecoöperatie opzetten voor het opwekken van energie door gebruik te maken van gro-

te daken en terreinen en om onderzoek te doen of in bepaalde situaties een warmtepomp en/of 

andere vormen van energie rendabel zijn. 

- 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 gebrui-

ken voor kerkelijke en multifunctionele doeleinden. 

- Prioriteit geven aan een gezonde toekomst voor de sporthal/dorpshuis. 

- Voor alle leeftijdsgroepen de beschikbaarheid bevorderen van een kwalitatief goed en betaal-

baar woningbestand in kern en buitengebied, passend bij de behoeften. 

- Voortdurend de aandacht blijven richten op een veilig woon- en leefklimaat. 

- Recreatie op zorgvuldige wijze bevorderen en culturele activiteiten uitbouwen voor alle leeftijds-

groepen. 

- Onderzoeken of naast het papieren Klöpke de inhoud van dit blad digitaal beschikbaar kan wor-

den gesteld. Verenigingen kunnen ook aanhaken bij het portaal van de website Deurningen.nl en 

social media. 

- Een basisschool in stand houden die zich onderscheidt in kwaliteit en zich openstelt naar buiten 

door aantoonbaar deel uit te maken van onze gemeenschap. 

- In het buitengebied en op bedrijfsterreinen voor vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen 

passende ontwikkelingen mogelijk maken voor wonen en bedrijvigheid. 

- Sportvoorzieningen zoveel mogelijk bijeenbrengen voor een efficiënte inzet van vrijwilligers en 

gezonde exploitatie van verenigingen.   

 

De resultaten van de kuieroamd’n in  2018 op hoofdlijnen 

Deurningen wil ook in 2030 een krachtige gemeenschap zijn 
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Vergrijzing en ouderen 
Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Activiteiten organiseren voor ouderen bijv. spelletjes, kletsen met elkaar, zwemmen 

- Thuiszorg moet blijven 

- Tehuis voor ouderen, in en bij de pastorie. 

- Metro bouwen om makkelijk naar de stad te kunnen en ziekenhuis in Deurningen. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Ouderen thuis ondersteuning bieden, doelmatig organiseren bijv. in een zorgcoöperatie. 

- Gratis vervoer ouderen met bijv. elektrische auto. 

- Ontmoetingsplek en dagbesteding voor ouderen, een soort inloophuis bijv. in de pastorie. Pas op voor ver-

eenzaming van mensen. 

- Pastorie een functie geven in relatie met behoeften van ouderen. 

- Hulpdienst organiseren voor ondersteuning aan ouderen thuis. Een vrijwilligersbank. 

- Een boodschappendienst en klussendienst opzetten voor ouderen. 

- Via ‘Wij-kracht’ vervoer naar gemeentehuis of naar een stad. 

- Noaberschap blijven bevorderen; onderlinge hulp. 

- Twee groepen ouderen onderscheiden zich: de groep die nog veel kan en een groep die hulp nodig heeft. 

- Aandacht geven aan het werk van de mantelzorgers. 

- Ouderen zo lang mogelijk in Deurningen laten wonen. 

- Mogelijkheid voor inwoning jongeren en ouderen. 

- Online en huis-aan-huis bezorgwinkel bevorderen. 

- Een dorpsapp opzetten waarin mensen kunnen vragen om een dienst. 

- Woningen in kleinschalig woon- en zorgcomplex voor ouderen met zorg in Deurningen bijv. bij pastorie 

(zorgtehuis). 

- Er is een duidelijke vraag naar plaatselijke zorg in en woon en zorgcomplex bij de pastorie. 

- Voorzieningen nodig dat ouderen in Deurningen kunnen blijven wonen. 

- Appartementen voor mensen met zorg, aanleunwoningen en seniorenwoningen. Niet benutten voor jonge-

ren. 

- Mogelijkheden van een zorgboerderij voor mensen uit het dorp. 

- Zorg moet wel betaalbaar blijven. 

- Voorziening als een soort zorghotel in Deurningen voor mensen die na een operatie niet direct naar huis 

kunnen. 

- Tijdelijke woonunits, zorgwoningen, plaatsen bij  

 woningen voor ouderen. 

- Activiteitenprogramma voor ouderen, dagbesteding. 

- Openbaar vervoer beschikbaar houden 

- Ondersteuning voor initiatief ontwikkeling  

 zorgcomplex bij pastorie 

- Verzorgingstehuis / aanleunwoningen, zodat deze 

 mensen het dorp niet uit hoeven. 

Van ambitie naar plan en realisatie 
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Activiteiten:  

- Onderzoek naar kleinschalig woon- en zorgcomplex in Deurningen. 

- Dagbesteding voor ouderen bijv. in de pastorie. 

- Onderzoek naar een ontmoetingsplek voor iedereen, in het bijzonder voor ouderen, en activiteiten orga-

niseren. 

- Ondersteuning aan ouderen thuis doelmatig organiseren door vrijwilligers met verschillende deskundig-

heden in te zetten op aanvraag. 

- Aandacht geven aan het werk van de mantelzorgers. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Stuurgroep Zorg m.m.v. Zonnebloem, Locatieraad en Pastoraatsgroep van de Kerkgemeenschap en Vereniging 

Welzijn Ouderen.  
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Jeugd en jongeren  

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Meer activiteiten voor oudere jeugd zoals spelletjes, speedsoccer, casino. 

- Verzamelplek voor de jeugd. 

- Dartbord en pooltafel en disco avond in Hades; huiswerk maken bij Hades. 

- Elke vrijdag een activiteit in Hades. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Samenwerking tussen jeugdhonk Hades en kerk. 

- Voor jongeren een jongeren-ontmoetingsplek creëren. 

- Behoefte aan jeugd-ontmoetingsplek, waar jeugd vaak kan samenkomen; in samenwerking met de kerk. 

- Café is voor de jeugd niet interessant meer. 

- Jeugd en jongeren met elkaar in verbinding brengen middels activiteiten / actief stimuleren. 

- De KPJ zo mogelijk in stand houden door samenwerking / integratie met Hades.  

- Denk aan één grote vereniging voor de jeugd. 

- Zorgen voor voldoende vertier voor de jeugd. 

- Hoe haal je de jeugd uit de keten?  

- Hades; ook mogelijkheden van vertier bieden aan de jeugd. Moet ook betaalbaar zijn. 

- Ruimte in de vorm van ‘keet’ voor jeugd. 

- Proberen uitzwervende jeugd naar diverse scholen voortgezet onderwijs bijeen te houden. 

- Met elkaar verbinden door het organiseren van evenementen. 

- Starterswoningen om jongeren voor Deurningen te behouden (zie thema ‘wonen’). 

- Jeugd motiveren om met ideeën te komen; geeft ze ook meer verantwoordelijkheid. 

- Busdienst Deurningen-Enschede voor scholieren. 

 

Activiteiten: 

- Jeugd  en jongeren met elkaar in verbinding brengen op een bij hen passende ontmoetingsplek. 

- Met ideeën van jeugd en jongeren uitnodigende programma’s maken, ontspannen en vormend en moge-

lijkheden voor spelletjes in Hades. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Hades, Kerkgemeenschap, Basisschool Willibrordus, KPJ, St. Plechelmus Harmonie.  en JCV Dwarsliggers. 

 

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 



 14 

Duurzaamheid  
Bevindingen: 
Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Geen zonnepanelenpark, wel op daken. 

- Windmolens plaatsen. 

- Waterrad in Deurningerbeek. 

- Oplaadpunt voor elektrische auto’s. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Zonnepanelen op weilanden en daken van bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed bijv. sporthal, 

school, kerk. Gezamenlijke aanpak in breder verband bijv. in een coöperatie. 

- Geen windmolens plaatsen. Exploitatie niet mogelijk vanwege te weinig wind. 

- Windmolenpark langs de A1. 

- Mogelijkheden subsidies onderzoeken.  

- Warmtepomp voor meerdere woningen. 

- Oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 

- Biologische landbouw bevorderen. 

- Huidig systeem afval continueren. 

- Mestvergisting; groen gas. 

- Collectief asbest verwijderen. 

 
Activiteiten: 
- Onderzoek naar plaatsen zonnepanelen op het maaiveld en op daken van grote gebouwen onder verant-

woordelijkheid van een Coöperatie. De leden zorgen voor investeringen en exploitatie. Levering aan het 

elektriciteitsnet. De opbrengst komt ten goede aan de leden van de Coöperatie naar rato van de investe-

ring. 

- Ook kan gekeken worden naar andere energiebronnen en mogelijkheden van subsidies. Voorbeelden zijn 

warmtepompen voor aardwarmte en lucht en windenergie. 

- Oplaadpunt voor elektrische auto’s. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Een werkgroep o.l.v. SDD m.m.v. LTO Noord-Oost Twente en Ondernemersvereniging i.o.m. gemeente en  

provincie. 
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Maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw 

Kerkgebouw  

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Kerk gebruiken voor andere dingen. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Kerk met toren als beeldbepalend gebouw bewaren.  

- Kerk beschikbaar stellen voor meerdere culturele doeleinden bijv. concerten, voorstellingen, lezingen, kerke-

lijke vieringen, toneel, filmhuis, gala van de carnaval.  

- Kerk een functie geven als een soort gemeenschapscentrum/ontmoetingscentrum. 

- Gebouw voor maatschappelijke doeleinden.  

- Vervallen dan niet de reguliere diensten? 

- Banken verwijderen en stoelen plaatsen. 

- Kerk ook behouden voor Eucharistie. 

- Reguliere vieringen en breder gebruik mogelijk maken. 

- Heeft de kerk nog bestaansrecht in 2030? Andere invulling geven. 

- Door velen is de wens geuit de kerk in eigendom te verwerven. 

- Kerk en kerkhof moeten behouden blijven.  

- Zoeken naar een gezonde exploitatie. 

- Appartementen maken in de kerk. 

- Open eettafel in het parochiehuis. 

- Pastorie inzetten voor opvang van ouderen. 

 

Activiteit: 

- Onderzoek meervoudig gebruik kerkgebouw op korte en langere termijn en kerk in eigendom van deze ge-

meenschap. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Locatieraad van onze kerkgemeenschap m.m.v. SDD, Onderne-

mersvereniging en St. Plechelmus Harmonie. 

 

 

 



 16 

Sporthal/dorpshuis 

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- De sporthal en dorpshuis moet we behouden. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- De sporthal vervult in ons dorp een heel belangrijke functie voor de gymnastiek voor kinderen van de basis-

school, voor alle andere beoefenaren van een zaalsport, in het bijzonder voor de handbalsters en voor bij-

zondere activiteiten zoals de presentatie van  gala’s van de carnavalsverenigingen. 

- De sporthal moeten we behouden. 

- Horecafunctie behouden.  

- Zorgen dat de sporthal in bedrijf kan blijven. Samenwerking zoeken met andere verenigingen en met name 

met D.S.V.D.. Dan minder vrijwilligers nodig. 

- Kantine Dorpshuis en D.S.V.D. combineren. 

- Kantine sporthal alleen in het weekend uitbaten. 

- Sportkantines samenvoegen. 

 

Activiteiten: 

- Voor een efficiënte exploitatie van de sporthal/dorpshuis zou een werkrelatie tussen Stichting Dorpshuis en 

betrokken verenigingen (Basisschool Willibrordus, D.S.V.D., TV Deurningen, Schietvereniging Deurningen, 

Judovereniging Chikara, Sint Plechelmus Harmonie, Hades en Carnavalsvereniging Nettelkörnkes) bekeken 

moeten worden.  

-  Bij meerdere thema’s is gevraagd om activiteiten / programma’s voor jeugd, jongeren en ouderen meer te 

concentreren in de omgeving van dorpshuis, sporthal en sportpark. 

- Onderzoek uit te voeren naar een totaalplan (flexplan), gesplitst naar een plan voor de korte termijn en een 

plan voor de langere termijn. (zie ook hoofdstuk Openbare ruimte) 

 

Voortouw en realisatie mede door 

Stichting Dorpshuis in overleg met SDD, de thans direct betrokkenen en de in de toekomst mogelijk betrokken 

verenigingen en de gemeente. 
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Wonen 

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Muziekvereniging naar sportpark; dan ruimte voor woningbouw. 

- Starterswoningen voor jongeren. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Voldoende woningen van goede kwaliteit worden ervaren als eerste vereiste voor een goede toekomst van 

deze gemeenschap. Het bevordert de leefbaarheid in het dorp. 

- Voor jongeren na hun studie een starterswoning beschikbaar hebben. Daardoor de jongeren aan Deurnin-

gen binden. 

- Continuïteit in plannen voor nieuwbouw. 

- Appartementen voor jongeren en ouderen. 

- Zorgen voor betaalbare starterswoningen voor huur en koop en passende woningen voor ouderen, ook voor 

mensen met beperkingen. 

- Behoefte aan kleine en grote kavels bespreekbaar maken. 

- In de kerktuin geen huizen. 

- 1 en 2-kamerappartementen voor ouderen; zorgflat voor ouderen en jeugd. 

- Kangoeroe-woning of tweede woning op hetzelfde erf. 

- Inwoning ouders en jongeren mogelijk maken. 

- Bestaande bejaardenwoningen uit de jaren 80 moderniseren. 

- Een gevarieerde woningbestand in prijs en grootte. 

- Huidige regeling m.b.t. contingentering woningen aanpakken. 

- Aangewezen groeikernen ten koste van andere kernen zoals Deurningen ongedaan maken. 

- Bekijken of vrijgekomen bedrijfsgebouwen in het buitengebied bestemd kunnen worden voor woningen, 

ook voor jongeren. 

- Overcomplete panden benutten bijv. voor senioren. 

 

Activiteiten: 

- Onderzoek naar behoefte aan woningen en woningtype en voor wie. Hoeveel woningen vallen er per jaar 

vrij en plekken voor de rest bedenken bijv. in het buitengebied, inbreiding in de kern en in nieuw uitlegge-

bied. 

- Woonvisie en woningprogrammering van de gemeente Dinkelland betrekken. 

- Aangewezen groeikernen ten koste van andere kernen zoals Deurningen ongedaan maken. 

 

Voortouw en realisatie mede door:  

Werkgroep van SDD i.o.m. gemeente. 
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Openbare ruimte en veiligheid 
Openbare ruimte 

Bevindingen: 

- Kwaliteit ruimte bewaken. 

- Een schoon woonklimaat in kern en buitengebied. 

- Goede paden, ook voor scootmobiel. 

- Buurten activeren tot onderhoud openbare ruimte. 

- Nieuwe invulling geven aan  voormalig handbalveld en omgeving. 

- Hoogspanningskabels ondergronds brengen. 

- Pinapparaat op een plek, die langer toegankelijk is. 

- Speelruimte voor kinderen. 

- Plein in de kern behouden en niet verkleinen.  

- Is er in de toekomst nog een begraafplaats nodig? Zo nee, wat te doen met de huidige plek? 

- Hoe ver komt Hengelo nog naar Deurningen. 

- Om Deurningen als dorp te behouden dient de huidige grens tussen Hengelo en Deurningen gehandhaafd 

te worden. Geen verdere bebouwing van Hengelo naar de gemeentegrens bij Deurningen. 

- Maakt Deurningen in 2030 nog deel uit van de gemeente Dinkelland of van de gemeente Hengelo? 

 

Activiteiten: 

- Een veilig woon-en leefklimaat bijv. door voorlichting , buurtapp’s en verlichting. 

- Nota Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) vormt een richtsnoer. 

- Onderzoek nieuwe invulling voormalig handbalveld en omgeving. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

SDD, betrokken verenigingen i.o.m. gemeente. 
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Veiligheid 

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Camerabewaking op schoolplein. 

- Auto’s rijden te hard in de Hoofdstraat. 

- Buurtpreventie app. 

- Zebrapad bij de oversteekplek bij de basisschool. 

- Deurningen rolstoelvriendelijker maken. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Verkeersveiligheid op de provinciale wegen Deurningerstraat en Vliegveldstraat en de gemeentelijke 

Wiefferweg.  

- Openbare verlichting op kruispunten van wegen in het buitengebied en bij bushaltes. 

- Route Hengelo-Deurningen 60 km / uur maken. 

- Verlichting langs Deurningerstraat Deurningen-Hengelo. 

- Voor Vliegveldstraat en Kerkweg wordt aangedrongen op een snelheid van 30 km/uur. 

- Pastoor Teussestraat dicht vanaf Plechelmusplein. 

- Zwaar verkeer in woonwijken weren. 

- Bij vorst kerkplein erg glad. 

- Beter onderhoud buitenwegen, inclusief bermen en sloten. 

- Buurtpreventie  regelen met buurtapp. 

- Meer ondersteuning voor AED. 

- Camera’s bij de basisschool. 

- Veiligheid waarborgen omgeving De Marke. Wat geeft de toekomst? 

 

Activiteiten: 

- Bekijken waar verkeerstechnische maatregelen gewenst en mogelijk zijn. 

- Aandacht voor sociale veiligheid. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

SDD in overleg met provincie en gemeente. 
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Recreatie, toerisme en cultuur 
Recreatie en toerisme 

Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Belevings-pad voor kinderen. 

- Meer kunst in Deurningen. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Toerisme bevorderen door activiteiten en eetgelegenheden. 

- Meer mogelijkheden voor campings maken. 

- Ommetjes maken voor recreatie. 

- Omgeving Deurningerbeek wordt slecht onderhouden. 

- Plattegrond dorp voor nieuwe bewoners en toeristen. 

- Zuinig zijn op de natuur. 

- Fietspaden langs de Handijksweg en Vlijertsdijk. 

- Fietspaden langs de Kerkweg. 

- Fietspad tussen Veldhuis en Jonker / Mentink. 

- Jeu de boules-baan in de kern. 

- Honden weren van de weilanden. Voorlichting aan hondenbezitters. 

- Kleinschalige dorpsfeesten blijven belangrijk naast de grote festivals. 

- Zet Deurningen op de kaart. 

- Meer evenementen op Plechelmusplein / kerkplein. 

- Harmonie is een zorgenkind; meer podium bieden. 

- Schaatsbaan op verhard handbalveld. 

 

Activiteit: 

- Onderzoek naar creëren recreatieve voorzieningen, kunst en realisatie ervan. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Een werkgroep o.l.v. SDD met medewerking van verenigingen zoals Ondernemersvereniging, LTO Noord-Oost 

Twente, in overleg met gemeente.  
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Cultuur 

Bevindingen:  

- Verenigingen activeren naar samenwerking/samenvoeging; minder vrijwilligers nodig. 

- Verenigingen zoveel mogelijk onder één dak; wel zelfstandig. 

- Concentratie van culturele verenigingen op één plek; synergie effect. 

- Probeer bijv. 1x per maand een culturele activiteit te organiseren. 

 

Activiteiten:  

- Onderzoek naar behoefte en mogelijkheden van concentratie van culturele verenigingen. 

- Onderzoek breder gebruik kerkgebouw voor culturele activiteiten. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Werkgroep Culturele Agenda van SDD m.m.v. culturele verenigingen / instellingen. 
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Communicatie 
Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Eén app voor heel Deurningen. 

- ’t Klöpke moet blijven op papier en digitaal. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Overwegen of het mogelijk is ’t Klöpke te blijven bezorgen en daarnaast te plaatsen op internet en Face-

book. 

- ‘t Klöpke moet blijven als boekje; ook digitaal aan te bieden. 

- Duidelijke vraag naar een digitaal Klöpke. 

- Verenigingen kunnen meer samenwerken door zich aan te melden in het portaal van www.deurningen.nl. 

- De website ‘up to date’ houden. 

- App voor Deurningen opzetten. 

 

Activiteit: 

- Onderzoeken wat de consequenties zijn van het handhaven van het papieren Klöpke, het plaatsen van ‘t 

Klöpke op Deurningen.nl en verspreiding via social media. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Stichting ’t Klöpke m.m.v. SDD en verenigingen.  

 



 23 

Onderwijs 
Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Geen cito toetsen; is een momentopname. 

- Meer aandacht voor het vak Engels. 

- Niet te vroeg beginnen met les op tablets. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- De basisschool moet blijven. Een hoog gekwalificeerde basisschool is van grote waarde voor ons dorp. 

Vormt een bindende factor. Ook ontmoetingsplek voor brengen en halen van kinderen, een belangrijke 

sociale functie. 

- Basisschool Willibrordusschool moet zich onderscheiden van andere scholen in de buurt. 

- Een prima basisschool vormt voor jongeren een stimulans om in Deurningen te wonen. Voldoende kin-

deren uit eigen dorp heeft voorkeur boven kinderen van elders. 

- Kinderen uit aangrenzend deel van Hengelo kunnen positief bijdragen aan onze basisschool. 

- Leerlingen actief werven in omliggende wijken. Kleinschaligheid benadrukken. 

- Hengelo als positieve kans zien voor Deurningen / aantrekkelijk maken. 

- Ook mensen uit het buitengebied motiveren kinderen naar de school in Deurningen te laten gaan. 

- Meer functies in het schoolgebouw onderbrengen waardoor school en onderwijs meer deel uitmaken van 

de gehele gemeenschap. Denk aan muziek, koor, bestuur carnaval, bijeenkomst AED. Bekijken of kinder-

dagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) een plek kunnen krijgen bij de basisschool. 

- Een open opstelling van directie en personeel naar de gemeenschap door belangstelling bij vieringen in 

de kerk rond opening en sluiting van het schooljaar, bij belangrijke gebeurtenissen voor kinderen rond 1e 

H. Communie en Vormsel en bevorderen deelname aan een goed doel als de Midvastenloop.  

 

Activiteit: 

- Blijven werken aan een basisschool met een grote uitstraling, die uitnodigend is en deel wil uitmaken van 

de gemeenschap door deelname aan activiteiten. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Directie / personeel Basisschool Willibrordschool, Medezeggenschapsraad, Ouderraad, Leerlingenraad, Hades en 

Kerkgemeenschap 
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Economische bedrijvigheid 
Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Supermarkt / drogisterij in het dorp. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Mogelijk kunnen vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen bestemd worden als bedrijfsgebouwen met 

een andere passende bestemming. Genoemd zijn zorg en bedrijvigheid. Anderen vinden bedrijvigheid 

thuis horen op een bedrijfsterrein. 

- Verpaupering platte land voorkomen. 

- Oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende en kleine ondernemers. 

- Bedrijvigheid richten op duurzaamheid. 

- Economische bedrijvigheid is nodig om een dorp leefbaar te houden. 

- Een eigen supermarkt met medewerkers van bijv. zorginstelling of ouderen. 

- Bedrijvigheid stabiel houden maar niet vergroten. 

- Economische bedrijvigheid (sponsoring) is belangrijk voor verenigingen. 

- Winkelwagen op marktplein. 

- Meer bedrijvigheid op de markt/markt behouden. 

 

Activiteiten: 

- Onderzoek naar mogelijkheden van verruiming van de mogelijkheden van herbestemming van vrijkomen-

de agrarische bedrijfsgebouwen en naar de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw. 

- Onderzoek naar kleine supermarkt/winkelwagen. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Ondernemersvereniging Deurningen en LTO Noord-Oost Twente 
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Verenigingsleven 
Bevindingen: 

Vanuit de jeugd en jongeren: 

- Verenigingen samen voegen naar ‘Omni-Deurningen’. 

- Meer sporten Deurningen: basketbal, boksen, langlaufen, motorcross, ijshockey en schaatsen. 

 

Vanuit overige deelnemers: 

- Voor onze nu gezonde sportverenigingen is van belang dat er voldoende jeugd en jongeren in Deurningen 

wonen. Deelname vanuit Hengelo kan daaraan bijdragen. 

- Bij voortduring beoordelen hoe de sportverenigingen gezond kunnen blijven.  

- Omliggende wijken als kansen zien voor verenigingen. 

- Werken aan mogelijkheden voor samenwerking tussen verenigingen. 

- Gebouwen van verenigingen samenvoegen voor efficiënt gebruik. Kosten besparen. 

- Bezien of je alle sport kunt concentreren op één sportpark. 

- Verenigingen zoveel  mogelijk bij elkaar brengen. 

- Aandacht voor betrokken houden van vrijwilligers. 

 

Activiteiten:  

- Onderzoek doen waar meer samenwerking tussen verenigingen gewenst of noodzakelijk is. 

- Onderzoek naar behoefte en noodzaak om in de toekomst meer sport te concentreren op het sportpark 

Het Hoge Vonder.(zie ook hoofdstuk sporthal/dorpshuis) 

- Onderzoek naar de vraag of verenigingen een plek willen in één gezamenlijk gebouw. 

- Bij voortduring beoordelen hoe de verenigingen gezond kunnen blijven bijv. met betrekking tot het be-

schikbaar van voldoende vrijwilligers. 

 

Voortouw en realisatie mede door: 

Een stuurgroep van de SDD m.m.v. alle betrokken verenigingen. 
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De bevindingen laten zien, dat aan de activiteiten verschillende prioriteiten toegekend kunnen worden. Allereerst 

is dat lastig en ook kunnen deze in de loop der jaren wijzigen. Om die redenen heeft het Comité MD 2030 er voor 

gekozen te willen volstaan met het geven van een aantal toetsingscriteria.  

Bij de onderzoeken van de activiteiten zal beoordeeld kunnen worden welke urgentie gegeven kan worden. 

Er kan daarbij gedacht worden aan onderstaande toetsingscriteria: 

a. Voortbestaan in het geding. 

b. Gedwongen verhuizingen van met name jongeren en ouderen. 

c. Kwaliteit van leven en wonen. 

d. Kwaliteit van kern en buitengebied. 

e. Bijdrage aan verbetering van het milieu. 

f. Haalbaarheid op korte termijn. 

g. Haalbaarheid op lange termijn. 

 

 

Urgentie voor activiteiten 
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Uit de reacties van de ruim 400 deelnemers aan de tien kuieroamd’n en tijdens de vier bijeenkomsten 

met de jeugd en jongeren kan worden vastgesteld dat Deurningen ook in 2030 een krachtige gemeen-

schap 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.  

In de aanleiding hebben we gelezen dat door annexaties grote gebieden van ons dorp zijn afgescheiden 

ten gunste van aangrenzende steden, in totaal rond 50 procent van het buitengebied van Deurningen. 

In 1966 telden Deurningen, Hasselo en Gammelke 3100 inwoners met een verwachtte groei naar 3600 

personen in 1970. Door afstaan van grote gebieden aan Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal vanaf 

1972 telt Deurningen in 2017 binnen de huidige gemeentegrenzen van Dinkelland nog 1850 inwoners. 

Door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in die gemeenten wonen thans in die geannexeerde  gebieden 

langs onze nieuwe gemeentegrenzen al rond 33.000 mensen en zijn nieuwe bedrijfsontwikkelingen mo-

gelijk geworden in het Oosterveld en op de Technology base Twente. Nieuwe ontwikkelingen in het re-

creatiegebied Hulsbeek maken daar nieuwe vormen van recreatie mogelijk.  

De autosnelweg A1 is in de regio een gewilde ontsluiting maar draagt ook bij aan een intensivering van 

het woon-, werk- en recreatief verkeer op de provinciale wegen rond de kern van Deurningen en in het 

buitengebied. 

Ondanks deze ingrijpende veranderingen heeft de gemeenschap Deurningen reeds blijk gegeven over 

voldoende veerkracht te beschikken om een aantrekkelijk dorp te blijven. 

 

Tijdens de kuieroamd’n is gebleken dat demografische veranderingen in de samenstelling van de bevol-

king alsmede de aderlatingen door meerdere annexaties Deurningen ook nieuwe mogelijkheden geven. 

Nieuwe kansen, die ten goede kunnen komen aan genoemde activiteiten bij de tien thema’s. 

Daartoe zouden we in de geannexeerde gebieden van Hasselo, Deurningen en Gammelke meer bekend-

heid moeten geven aan wat Deurningen te bieden heeft, zoals: 

 -  een aantrekkelijk buitengebied en dorpskern voor recreatie in de meest ruime zin 

 -  gezellige en bloeiende verenigingen met voorzieningen voor sport, cultuur en religie 

 - een uitstekende basisschool die midden in de gemeenschap staat 

 -  economische bedrijvigheid , agrarische- en winkelbedrijven van deze tijd 

 - een hoogwaardig dorpscentrum met beeldbepalende gebouwen, waar de eigen  

  gemeenschap zich verantwoordelijk voor weet 

Tot slot 
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Kortom, een Deurningen waar het goed wonen, leven en vertoeven is. 
 

Stichting Dorpsbelang Deurningen heeft de taak op zich genomen om een promotiegroep te vormen om 

die geschetste kansen uit te dragen. Zo’n groep heeft dus hierin als het ware een paraplu-functie  voor 

het dorp. De invulling blijft een verantwoordelijkheid van bedrijven, verenigingen en instellingen. 

Gemeenschapszin is een voorwaarde voor het welslagen van het plan.  

 

‘Wi’j bint Deurning’n’, wi’j goat d’er veur’. 
 

Daarin dragen wij persoonlijk en met z’n allen onze verantwoordelijkheid door naar best vermogen mee 

te werken en waar nodig financiële ondersteuning te geven. 

Wij vertrouwen dat ook de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de ge-

meente Dinkelland alles in het werk zullen stellen om Deurningen in de toekomst zijn levensvatbaarheid 

te laten behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Mijn Deurningen 2030         December 2018 
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MD2030  Mijn Deurningen 2030 
SDD   Stichting Dorpsbelang Deurningen 
LTO   Land en Tuinbouw Organisatie 

Lijst met afkortingen 
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Bijlagen in een aparte map: 

-Nieuwsbrief november 2017 

-Nieuwsbrief januari 2018 

-Nieuwsbrief april 2018 

-Nieuwsbrief juli 2018 

-Samenvattingen van 10 kuieroamd’n 

-Getalsmatig overzicht van diverse aspecten van de kuieroamd’n. 

Bijlagen 


