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NOTULEN Algemene Bestuursvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen  
 
Datum:  11 april 2018 
Locatie:  Pelle’s Eten en Drinken 
 
Aanwezig:  
Dagelijks Bestuur: Jan Groot Rouwen (voorz.), Brian Scholten, Jos Wolbert, Hedwig Meulenbroek, 
Odmar Hannink, Ellen Banierink, Roy Spekhorst. 
 
Algemeen Bestuur en overige: dhr. H. Weghorst, dhr. G. Mazeland, dhr. G. Aarninkhof, dhr. H. 
Nijmeijer, dhr. J. Wagelaar, dhr. J. Kleissen, dhr. J. Schepers, dhr. B. Senger, dhr. M. Meulenbroek, 
dhr. H. Borghuis, dhr. G. van Hummel, dhr. P. Silderhuis, dhr. N. Lansink, dhr. J. van Olffen, dhr. C. 
Heijne, dhr. M. Kamphuis, mw. R. Scholten-Oonk, dhr. A. Huisman, dhr. H. Oude Smeijers, dhr. M. 
Spekhorst, dhr. I. Aarninkhof, dhr. B. Blokhuis. 
 
Afwezig: 
Dagelijks Bestuur:  
Met kennisgeving: - 
Algemeen Bestuur en overige:  
Met kennisgeving: dhr. H. Kemna, mw. M. de Hoog, dhr. T. Spijker, dhr. G. Fortkamp, dhr. R. Tijert, 
dhr. N. Steenbergen, dhr. J. Oude Smeijers, dhr. G. Spekhorst, mw. F. Heithuis, dhr. B. Brand, dhr. C. 
Borghuis. 
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. Kroeze, dhr. B. Seiger, mw. 
C. Kloosterman, mw. E. Kogging, dhr. J. Bijen,  dhr. M. Scholten, dhr. R. Vasterink, mw. R. Lansink. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur, inwoners van Deurningen en 
raadsleden van de gemeente Dinkelland  van harte welkom.  
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.  
o Dankwoord: de voorzitter wil namens de gemeenschap alle vrijwilligers die zich inzetten voor 

het dorp Deurningen, op welke manier dan ook, hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar. 
In het bijzonder Tuincentrum Borghuis, zij voorzien jaarlijks o.a. alle bloembakken op het 
dorpsplein van mooi bloemen. Deze bloembakken worden verzorgd door dhr. B. Veger. Hij 
deed dit met dhr. H. Horsthuis, deze taak wordt overgenomen door dhr. T. Veldhuis 
waarvoor hartelijk dank. De bankjes en voetpaden bij de Gammelkerbeek worden 
bijgehouden en verzorgd door dhr. J. Wagelaar en dhr. H. Koopman, ook dank aan hen. 

o Koninklijke onderscheiding 2019: indien u iemand weet die hier voor in aanmerking zou 
kunnen komen, verzoek om dit door te geven aan dhr. H. Kemna of dhr. J. van Holstein voor 
15 mei a.s. 
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3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 12 april 2017 
Deze notulen zijn reeds behandeld in de vergadering van 13 december 2017. Er zijn geen verdere 
opmerkingen en/of vragen en de notulen worden bij deze goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Notulen van de Algemene Bestuursvergadering van 13 december 2017  
Deze notulen worden per pagina doorgenomen, er zijn geen op-/aanmerkingen en de notulen 
worden goedgekeurd en vastgesteld in de voorjaarsvergadering van april 2018. 
 
4. Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag is in concept naar de leden van het AB gestuurd en wordt per pagina doorgenomen. 
Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag en het wordt dan ook goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
Opm.: het concept jaarverslag stond niet op de website, voorstel om dit de volgende keer ook vooraf 
aan de vergadering op de website te plaatsen.  
 
5. Financiëel jaarverslag 2017/verslag kascommissie 
Roy Spekhorst deelt het financieel jaarverslag uit ter vergadering en licht e.e.a. toe. De donateurs- 
gelden worden ieder jaar minder. Het resultaat is negatief voor 2017, dit is op zich geen probleem, 
SDD is geen winstgevende organisatie. De begroting voor 2018 is iets opgehoogd, dit in verband met 
de verwachting dat we meer subsidies kunnen aanvragen.   
Voorstel om nieuwe inwoners van Deurningen te benaderen voor een bijdrage voor SDD. Optie: de 
geloofsgemeenschap en SDD bieden nieuwe bewoners in Deurningen een welkomstpakket aan, 
voorstel om hier ook gegevens van SDD aan toe te voegen.  
Kascommissie: dhr. G. oude Nijhuis en dhr. G. van Hummel hebben de kascontrole uitgevoerd. Er 
was vastgesteld dat dhr. A. Mentink dit zou doen, hier is sprake van  een misverstand. Ook Odmar 
Hannink was bij de kascontrole aanwezig, hij gaat de taak van penningmeester overnemen van Roy 
Spekhorst.  Dhr. G. van Hummel licht toe dat er geen vragen/opmerkingen waren tijdens de 
kascontrole. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. De kascommissie 2019 zal bestaan 
uit: dhr. G. van Hummel en dhr. P. Silderhuis. 
 
6. Lopende zaken 

a) Kwalitatief programmeren woningbouw 
Brian Scholten licht dit agendapunt toe. In het kader van het traject ‘Mijn Dinkelland 2030’ wordt er 
door de Gemeente per kern bekeken voor wie en welke woningbouw er wenselijk is. De Gemeente 
Dinkelland heeft voor deze inventarisatie een bureau in de arm genomen en in februari is een 
inloopsessie geweest waar Brian Scholten naar toe is geweest. Deze inloopsessie kwam iets te vroeg 
voor Deurningen, omdat de Kuieroamd’n nog plaats moesten vinden, en dit onderwerp zou dan ook 
aan de orde komen. Wel is al aangegeven dat er vraag is naar woningen voor starters en naar 
voorzieningen voor ouderen. Er zal nog een terugkoppeling van de Gemeente Dinkelland naar SDD 
plaatsvinden. 
 

b) Evenementenbeleid 
Roy Spekhorst licht dit agendapunt toe. Door het bestuur van de FFF is bezwaar gemaakt ten aanzien 
van de openingstijden tijdens dit evenement. Dit traject loopt nog. 7 maart 2018 heeft een evaluatie 
plaatsgevonden van het huidige beleid. Conclusie is dat er eindelijk gesprekken hebben plaats 
gevonden met de organisatoren en dat zij gehoord zijn. In juni 2018 zal een terugkoppeling 
plaatsvinden naar de organisatoren. Opm.: dhr. A. Huisman heeft het bestuur van de FFF bijgestaan 
in dit traject, hij merkt op dat als er een evenementenbeleid wordt gemaakt, men zich hier dan ook 
aan moet houden. Het nieuwe beleid zal niet van toepassing zijn voor dit jaar, het oude beleid wordt 
dan nog gehandhaafd. Voor dit jaar zijn er vergunningen ingediend voor langere openingstijden.  
 
  



 

Pagina 3 van 5 
 

c) Vliegveldstraat/Wiefferweg 
De vorige vergadering heeft een afgevaardigde van de Provincie Overijssel uitleg gegeven over de 
stand van zaken over de herstructurering van de Vliegveldstraat/Wiefferweg.  Dhr. G. Aarninkhof 
licht de laatste stand van zaken toe.  
Vliegveldstraat binnen de bebouwde kom: de opdracht is aan diverse aannemers gegeven om met 
een goed plan te komen voor het creëren van langzaam verkeer. In november 2018 komen alle 
aanbiedingen binnen en begin volgend jaar zullen de plannen uitgewerkt worden. SDD kan hier wel 
in meedenken.  Termijn: in november 2019 moet de reconstructie gereed zijn. 
Wiefferweg: er heeft een overleg plaats gevonden met wethouder Steggink, bewoners en mensen uit 
de omgeving. Alle partijen liggen op één lijn. Er komt een paal (bollard) in de weg . Hier komt 
uiteraard veel meer bij kijken: o.a het beheer, de veiligheid en er zal een goede beheers strategie 
ontwikkeld moeten worden. Procedure: er zal een verkeersbesluit genomen moeten worden en dit 
neemt meer tijd in beslag. Er zal t.z.t.  opnieuw een bijeenkomst met de aanwonenden en andere 
belanghebbenden gepland worden. 
 

d) Diversen Gemeente Dinkelland 
De heer J. van Olffen is namens de Gemeente aanwezig vanavond. Hij is ook (bijna) altijd aanwezig bij 
de gesprekken met de kernwethouder. Eind april is een gesprek gepland met dhr. B. Brand en de 
burgemeester. 

 Gemeenteraadverkiezing 
Dhr. B. Blokhuis en dhr. A. Mentink zijn vanavond ook aanwezig, zij zijn raadsleden van de Gemeente 
Dinkelland. SDD is erg content dat er twee personen van Deurningen betrokken zijn bij de Gemeente 
Dinkelland.  

 Parkeren langs de Hoofdstraat (nieuwbouw) 
Er komen klachten binnen over het parkeren aan de Hoofdstraat, tegenover Pelle’s. Met name van 
voetgangers. Dit is reeds meegenomen in het overleg met de kernwethouder, hier is aandacht voor. 

 Beekdal- en essenroute / brug Hoge Vonder 
Jos Wolbert licht dit agendapunt toe. Dit traject is in 2017 opgepakt. Het is een onderdeel van de 
lange wandelroutes van Landschap Overijssel. Deurningen houdt zich bezig met het deel van het 
Hulsbeek richting Borne. Hier is het bruggetje ‘Het Hoge Vonder’ ook onderdeel van. Er worden 
informatieborden ontwikkeld, echter de uitvoering stagneert op dit moment. Waterschap 
Vechtstroom heeft een bedrag toegezegd om de brug opnieuw te realiseren en we hopen dat het in 
de loop van dit jaar afgerond zal worden. 

 Diversen te lezen in jaarverslag 
 

e) Verhard handbalveld 
Dit traject verloopt nog niet voorspoedig. Belanghebbenden zijn DSVD, de schietvereniging en Hades. 
SDD zal opnieuw een gesprek hebben met de verschillende partijen en hun wensen inventariseren.    
 
 
PAUZE 
 
7. Bestuursverkiezing 
Volgens de statuten moeten de verkiezingen schriftelijk worden gedaan. Vraag is of men er accoord 
mee gaat dat er vanavond mondeling gestemd wordt. Alle aanwezigen gaan accoord.  
Van het Algemeen Bestuur is aftredend en herkiesbaar: dhr. J. Wagelaar, een ieder gaat accoord. 
Van het Dagelijks Bestuur is aftredend en herkiesbaar: Brian  Scholten, een ieder gaat accoord. 
Van het Dagelijks Bestuur is aftredend en niet herkiesbaar: Roy Spekhorst. Roy geeft aan hoe hij tot 
dit besluit is gekomen en wij kunnen dit respecteren. Hij blijft wel lid van het Algemeen Bestuur. 
Odmar Hannink zal de taak van penningmeester overnemen, iedereen gaat hier mee accoord.  
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Vacature: door het vertrek van Roy was er een vacature voor het Dagelijks Bestuur, deze is inmiddels 
ingevuld door dhr. Marco Spekhors, hij stelt zich in het kort voor en we wensen hem veel succes en 
plezier. Er blijft een vacature open voor een lid van het Dagelijks Bestuur, dus mensen kunnen zich 
aanmelden bij leden van het Dagelijks Bestuur. 
 
8. Mijn Deurningen 2030 – evaluatie Kuieroamd’n 
Jan Groot Rouwen licht dit agendapunt toe en vertelt hoe dit traject tot stand is gekomen.  De 
Kuieroamd’n hebben plaatsgevonden en zijn bezocht door ruim 400 personen. Er zijn ± 800 
huishoudens uitgenodigd, dat betekent een opkomst van ruim 50%. Hier is de commissie heel blij 
mee mede omdat wij straks met een gedegen plan naar de Gemeente kunnen wat door vele 
inwoners van Deurningen gedragen wordt. De jeugd hebben we echter niet bereikt met deze 
Kuieroamd’n. Dat wordt binnenkort opgepakt door Hades in samenwerking met de Paasparty, KPJ, 
Dwarsliggers en de werkgroep jongeren/jeugd van de  kerk. De bedoeling is om het eerste concept 
van het visie-plan begin mei gereed te hebben. Dit zal binnen de commissie Mijn Deurningen 2030 
besproken worden en het tweede concept zal eind mei klaar zijn. Ook zal het met het Gemeente 
bestuur besproken worden en de definitieve versie zal eind dit jaar gereed zijn. U wordt hiervan op 
de hoogte gehouden via de website, ’t Klöpke en sociale media. In het visie-plan zullen 
verenigingen/instellingen betrokken worden bij de uitvoering van de plannen. Hier gaat de 
commissie t.z.t. mee om tafel.  
Vraag1: is er meer uit de Kuieroamd’n gekomen dan verwacht? Dit is niet het geval, er is wel een 
duidelijke mening van de deelnemers naar voren gekomen, er zijn wel duidelijke uitspraken gedaan. 
Vraag2: is ook groep 7 van de basisschool benaderd, zij zijn de webklas. Eventueel ook de MR er bij 
betrekken want zij zijn van mening dat de locatie directeuren betrokken mogen zijn bij de 
gemeenschap. Jan Groot Rouwen geeft aan dat er contacten zijn met de locatiedirecteuren en dat zij 
dit traject ondersteunen. 
 
9. Rondvraag  
Dhr. J. Wagelaar: er is binnenkort een informatie avond  voor omwonenden van het vliegveld om te 
kijken bij een toestel als ze deze gaan ontbinden en hoeveel geluid dit met zich mee brengt. Heeft 
SDD deze uitnodiging ook ontvangen of wil er iemand mee naar toe? Afgesproken wordt dat dhr. 
Wagelaar deze gegevens doorstuurt naar het secretariaat van SDD. Dhr. B. Blokhuis geeft ook aan dat 
er een gewijzigd bestemmingsplan is en dat deze ook al vastgesteld is. De handhaving ligt in deze dan 
ook bij de Gemeente Enschede, zij zijn het bevoegd gezag. Het is van belang dat de buurt in gesprek 
blijft met de gemeente Enschede. Opmerking dhr. H. Nijmeijer: goed uitkijken met de geluidsmeting, 
je kunt heel kort heel veel geluid maken en over de pijngrens gaan, een goede meting is daarom 
vereist. Dhr. I. Aarninkhof geeft aan dat hij bekend is met metingen en bereid is hierin bij te staan. 
Dhr. I. Aarninkhof: de aanvangstijd van de vergadering van het Algemeen Bestuur is vastgesteld om 
19.30 uur, is het mogelijk om deze om 20.00 uur te plannen? De voorzitter geeft aan dit mee te 
nemen in het overleg met het Dagelijks Bestuur. 
Dhr. J. van Olffen: hij complimenteert nogmaals met het resultaat van het traject Mijn Deurningen 
2030. Het is een bewustwordingsproces naar de lange termijn en  het is dan ook knap dat we zo veel 
mensen mee hebben gekregen in deze discussie. Het is zeer waardevol, ook naar de toekomst toe. 
Jan Groot Rouwen: geeft aan dat er nog ruim 100 boeken zijn van het 350 jarig bestaan van 
Deurningen. Als er nog belangstellenden zijn dan kun je bij hem terecht. 
 
10. Sluiting vergadering 
Nadat alle agendapunten zijn behandeld sluit de voorzitter de vergadering. Hij nodigt alle 
aanwezigen uit voor een informele netwerkborrel in het voorcafé van Pelle’s. Doe hier uw voordeel 
mee door ideeën over allerlei zaken met elkaar uit te wisselen en natuurlijk een gezellig samenzijn 
onder het genot van een drankje! 
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ACTIELIJST Vergadering d.d. 11 april 2018 

Nr. Wat 
 

Wie Wanneer 

    
001 Ontwikkelen machtigingskaart voor nieuwe inwoners van 

Deurningen 
Odmar  

002 Informeren dat nieuwe inwoners benaderd zullen worden 
voor donateur voor SDD via website/Klöpke 

Jos  

    

    

    

 


