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NOTULEN Algemene Bestuursvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen  
 
Datum:  13 december 2017 
Locatie:  Pelle’s Eten en Drinken 
 
Aanwezig:  
Dagelijks Bestuur: Jan Groot Rouwen (voorz.), Brian Scholten, Jos Wolbert, Hedwig Meulenbroek, 
Odmar Hannink, Ellen Banierink 
 
Algemeen Bestuur en overige: dhr. P.Silderhuis, dhr. H. Weghorst, dhr. J. Schepers, dhr. C. Borghuis, 
mw. R. Scholten-Oonk, dhr. H. Nijmeijer, dhr. J. Kleissen, dhr. A. Visser, mw. T. Visser, dhr. J. 
Wagelaar, dhr. M. Kamphuis, dhr. A. Mentink, dhr. N. Steenbergen, dhr. G. Heijne, dhr. J. Oude 
Smeijers, dhr. J. Koekkoek, dhr. G. Aarninkhof 
 
Afwezig: 
Dagelijks Bestuur:  
Met kennisgeving: Roy Spekhorst 
Algemeen Bestuur en overige:  
Met kennisgeving: dhr. H. Kemna, dhr. L. de Rond, dhr. G. Mazeland, mw. M. de Hoog, dhr. T. Spijker, 
dhr. G. Fortkamp, dhr. R. Tijert, 
Zonder kennisgeving:  mw. A. Moekotte, dhr. H. Scholten, dhr. G. Scholten, mw. H. Wolters, dhr. M. 
Degen, dhr. N. Wigbold, dhr. R. Schoonhoven, dhr. T. Dalhoeven, dhr. A. Huisman, dhr. A. Kroeze, 
dhr. B. Seiger, mw. C. Kloosterman, mw. E. Kogging, dhr. G. van Hummel, dhr. J. Bijen,  dhr. M. 
Scholten, dhr. R. Vasterink, mw. R. Lansink, dhr. G. Spekhorst 
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen  van harte welkom. Vanavond is de heer W. de Hoog, 
projectmanager  van de Provincie Overijssel aanwezig om agendapunt 4 
‘Verkeersafwikkeling/planning Vliegveldstraat’ toe te lichten. Ook een woord van welkom voor de 
afgevaardigden van de Gemeenteraad. Het dagelijks bestuur is uitgebreid met twee personen, Ellen 
Banierink en Odmar Hannink, zij stellen zich in het kort voor. Het Algemeen Bestuur is uitgebreid met 
de heer N. Steenbergen, hij fungeert als adviseur in de ontwikkelingen rondom Airport Twente. Ook 
hij stelt zich in het kort voor. 
Agenda: er zijn geen aanvullende agendapunten binnengekomen, de agenda wordt bij deze 
vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

o De afmeldingen voor deze vergadering worden genoemd. 
o Verzoek om de presentielijst in te vullen. 
o Koffie tijdens de vergadering en 1 à 2 consumpties na afloop van de vergadering wordt 

aangeboden door SDD.  
 

3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 12 april  
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pag.3 Punt 7c ‘Vliegveldstraat/ Wiefferweg en Deurningerstraat’: er is een vraag ten aanzien van de 
midden geleiders. Dit zal worden behandeld bij agendapunt 4. 
Pag.4 Punt 7e Natura 2000: een na laatste zin moet zijn: ….3/4e miljard Euro…. In plaats van 3 tot 4 
miljard Euro. 
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Er zijn verder geen op-/aanmerkingen en de notulen worden bij in de AB-vergadering in het voorjaar 
van 2018 definitief vastgesteld. 
 
4. Verkeersafwikkeling / planning Vliegveldstraat, door dhr. W. de Hoog, projectmanager 

Provincie Overijssel 
De heer W. de Hoog geeft een uitleg van het gehele project Vliegveldstraat, vanaf de komgrens 
Enschede t/m de rotonde in Deurningen. In 2019 zal er grootonderhoud gepleegd worden aan het 
wegdek. Gebleken is dat in Deurningen ook de laag van de fundering er onder uit moet. De vorige 
keer is aangegeven dat er midden geleiders geplaatst gaan worden, met in het midden een rustpunt 
voor voetgangers en fietsers. De rotonde vanaf Frans op den Bult naar Enschede toe is gerealiseerd. 
Bij Frans op den Bult zullen er rijstroken worden toegevoegd en er wordt rekening gehouden met het 
uitrit van het vrachtverkeer. Er komt een voetganger-/fietstunnel van Frans op den Bult van en naar 
de parkeerplaats. E.e.a. heeft er toe geleid dat alle locaties die aanpassing behoeven nogmaals tegen 
het licht worden gehouden. Daarnaast is er het kruispunt Vliegveldstraat/Wiefferweg. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het wenselijk is dat er kleinschalige maatregelen getroffen gaan worden. Er is 
een aantal aannemers benaderd om voor de Vliegveldstraat een passende oplossing te vinden met 
als criteria o.a.: innovatief, ‘slimste idee’, eerder een provinciale weg aangepakt hebbende. Termijn: 
in november 2019 moet het gereed zijn.  
De Gemeente en de Provincie nemen de wensen van de inwoners van Deurningen mee en koppelen 
terug naar SDD. 
Er komen een paar vragen/opmerkingen vanuit de vergadering welke de heer de Hoog naar ieders 
tevredenheid behandeld. 
 
5. Lopende zaken 
-Wiefferweg: toelichting door dhr. G. Aarninkhof. Er is een aantal besprekingen geweest met de 
Gemeente en met de bewoners van de Wiefferweg. De intentie van de Gemeente is om het verkeer 
te beperken op de Wiefferweg. De politie heeft aangegeven niet meer  mogelijkheden te hebben 
voor handhaving dan op dit moment het geval is. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing en 
een verzinkbare paal (bollard) lijkt de meest geschikte oplossing. Er is een voorstel geschreven om 
deze paal te plaatsen tussen de beek en de Deurninger Esweg. Een vervolgoverleg is gepland op 4 
januari 2018. 
 
-Voorstel locatie glasbak: toelichting door Brian Scholten. Er is gezocht naar een andere locatie voor 
de glasbak en de Pastoor Havinkstraat kwam hier destijds voor in aanmerking. De Gemeente wil in de 
toekomst echter een milieu eiland plaatsen, de locatie hiervoor wordt nog onderzocht. Het betreft 
een eiland van ondergrondse containers. De huidige glasbak zal daarom vooralsnog niet naar een 
andere locatie verplaatst worden. 
 
-Beekdal en Essenroute brug het Hoge Vonder: toelichting door Jos Wolbert. Landschap Overijssel 
wil een traject vastleggen door alle vlinderpunten te combineren. Doel: een meerdaagse 
wandelroute. Afgelopen jaar hebben diverse partijen hierover contact gehad en de route is 
vastgelegd en wordt ingetekend op de wandelkaarten. Het betreft een route die begint op het 
Hulsbeek en richting Borne gaat. Deze route komt bij de Deurninger Es binnen en er is een nieuw 
bruggetje gepland, het vroegere Hoge Vonder bruggetje. Dhr. G. Aarninkhof en dhr. G. Mazeland   
hebben een constructie uitgewerkt, deze ligt nu bij de Gemeente ter goedkeuring.  Onderweg, langs 
de wandelroute, zullen borden geplaatst worden met uitleg van de geschiedenis en de omgeving. 
Uitvoering: voorjaar 2018. De Regio Twente draagt zorg voor de bewegwijzering. Bij vragen is het 
mogelijk om op locatie te gaan kijken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jos Wolbert. 
 
-Communicatie: toelichting door Jos Wolbert. Tot voor kort waren er twee websites voor 
Dorpsbelang Deurningen. Dit is teruggebracht naar 1 website en SDD is nu te vinden onder 
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www.Deurningen.nl. Getracht wordt om via deze website alle activiteiten van de verschillende 
verenigingen/stichtingen inzichtelijk te maken. De input hiervoor is echter nog beperkt, dit zou veel 
beter kunnen. Vervolgens informeert SDD de inwoners van Deurningen via Twitter, Facebook en 3 à 
4 keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief. Mailverkeer: dringend verzoek aan alle leden van het 
Algemeen Bestuur om te reageren op de mail die door het secretariaat verstuurd wordt. Mocht een 
voorzitter van een vereniging/stichting niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering/bijeenkomst, 
dan is het uiteraard mogelijk een andere afgevaardigde te sturen. 
 
-Zwerfvuil: toelichting door Jos Wolbert. Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners van 
Deurningen is dit onderwerp weer opgepakt. Voorheen waren er acties in gezamenlijkheid met de 
school, dit wordt nieuw leven ingeblazen. Er is ondertussen contact geweest met de ROVA en de 
teamleider van de basisschool. In het voorjaar van 2018 zal e.e.a. een vervolg hebben.  
 
-Laadpalen elektrische voertuigen: toelichting door Brian Scholten. In het kader van duurzaamheid 
heeft de Gemeente Dinkelland een aantal weken geleden de vraag gesteld aan iedere kern wat een 
geschikte locatie is voor een laadpaal. Wij hebben twee locaties aangegeven, te weten: het kerkplein 
waarbij gebruik gemaakt kan worden van de aansluiting voor de marktlieden en als tweede locatie de 
parkeerplaats van DSVD. Deze locatie wordt nog onderzocht of dit rendabel is. Het betreft 1 laadpaal 
met een dubbele aansluiting. Opm.: is het mogelijk om een ‘snellader’ te laten plaatsen?  dit zal 
worden meegenomen in onze reactie naar de Gemeente toe.  
 
PAUZE 
 
6. Nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
Toelichting door dhr. G. Aarninkhof: SDD is benaderd door de Gemeente Dinkelland om mee te 
denken over een nieuw verkeer- en vervoerplan. In dit plan komen vijf thema’s aan de orde: 
fietsers/voetgangers, auto, openbaar vervoer, parkeren en schoolroutes en schoolomgeving. De 
aspecten die aan de orde komen zijn: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid. 
Er is een aantal knelpunten/opmerkingen kenbaar gemaakt, deze zullen meegenomen worden in het 
vaststellen van een nieuw verkeer- en vervoerplan. SDD houdt hierin een vinger aan de pols. 
 
   
7. Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 
Toelichting door Jos Koekkoek. SDD is benaderd door de Gemeente om mee te denken in het maken 
van een kwaliteitsslag met betrekking tot de openbare ruimtes. Van belang is om te weten wat de 
bewoner wil, kunnen/willen ze meehelpen in het onderhoud van het groen? Ook een landschaps- 
architect heeft meegekeken in de plannen. De kaders worden goed gesteld door de Gemeente. Er is 
sprake van een kern en drie grote woonvlakken. Ideeën van indeling verharding/groen kunnen 
worden aangedragen. 28 November is een inloopavond geweest waar de plannen zijn uiteengezet. 
Deze avond is redelijk goed bezocht en was goed opgezet. Vraag: heeft de Gemeente voldoende 
financiële middelen beschikbaar voor dit plan?  dhr. G. Davina van de Gemeente Dinkelland heeft 
aangegeven wel te willen investeren in de aanschaf van het groen, de vraag zal bij de bewoners 
gelegd worden of zij bereid zijn te willen helpen in het onderhoud.  Het is een traject dat niet op 
korte termijn gerealiseerd zal worden.  
 
8. Mijn Deurningen 2030 
Dit punt zal de komende vergadering altijd op de agenda staan. 7 September jl is een bijeenkomst 
geweest met SDD en een afvaardiging van verschillende afdelingen. Dit traject wordt begeleid door 
twee heren van de Sesam Academie.  Uit deze bijeenkomst is een werkgroep samengesteld 
bestaande uit alle leden van het DB en 4 à 5 andere personen. Zij hebben zich bezig gehouden met 
de organisatie van buurtbijeenkomsten, de zogeheten ‘Kuieroamd’n’. Tijdens deze avonden zal de 
discussie op gang worden gebracht aan de hand van 10 thema’s: vergrijzing en ouderen, jongeren, 
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duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en woningbouw, openbare ruimte en veiligheid, 
recreatie/toerisme en cultuur, communicatie, onderwijs, economische bedrijvigheid en als laatste 
verenigingsleven. Aan de hand van de uitkomst van deze Kuieroamd’n willen we komen tot een visie 
van ‘Mijn Deurningen 2030’. Per buurt/wijk zullen minimaal twee personen benaderd worden om te 
fungeren als contactpersoon. In januari zal een bijeenkomst worden belegd voor deze 
contactpersonen om met hen door te spreken wat de bedoeling is van de Kuieroamd en om zoveel 
mogelijk mensen hier enthousiast voor te maken zodat zij ook daadwerkelijk aan de avond deel 
zullen nemen. Ter promotie is een filmpje gemaakt met behulp van dhr. A. Hoekstra, dit filmpje is 
getoond tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Dinkelland met alle kernen en is zeer goed 
ontvangen. Aan het eind van deze vergadering zal het filmpje getoond worden. Mijn Deurningen 
2030 is een langdurig traject, een aantal thema’s is reeds opgepakt, en een aantal zal er de komende 
jaren of op langere termijn opgepakt worden.  
 
9. Commissielid kascommissie  
Roy Spekhorst heeft dhr. G. van Hummel benaderd en bereid gevonden om deze taak op zich te 
nemen. Alle aanwezigen gaan hier mee accoord.  
 
10. Rondvraag 
De heer J. Wagelaar: *Vlijertsdijk: is het mogelijk om het onverharde deel richting de 
Withagsmedenweg te verharden?  Jos Wolbert geeft aan dat dit reeds is opgepakt. Er is contact 
geweest met Landschap Overijssel en de Regio Twente. Er is voorgesteld een deel te voorzien van 
beton, echter totale verharding lijkt een betere oplossing. Dit wordt t.z.t. terug gekoppeld. Opm.: in 
Deurningen zijn over het algemeen weinig fietspaden. 
*Verharde handbalveld: is het mogelijk hier een ijsbaan van te maken?   diverse partijen zijn met 
elkaar in gesprek over de invulling van het verharde handbalveld. Een gezamenlijk plan wat ingediend 
kan worden bij  de Gemeente is nog niet voor handen.  
 
11. Sluiting 
Nadat alle agendapunten zijn behandeld wordt het filmpje ‘Mijn Deurningen 2030’ getoond. 
Vervolgens zal het informele deel van de vergadering worden voortgezet in het café onder het genot 
van een hapje en drankje.  
 
 
 


