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Mijn Deurningen 2030 
I.v.m. corona zijn de activiteiten van de ver-
schillende werkgroepen m.b.t. MijnDeurnin-
gen2030 behoorlijk onder druk komen te 
staan. Zoveel mogelijk wordt overleg via 
Teams gedaan, maar dit is niet altijd genoeg om activiteiten ook daadwerkelijk op te 
kunnen starten. Toch is er wel het nodige gebeurd, zoals hieronder te lezen 
valt.T.a.v. de thema’s “Vergrijzing en ouderen”en “Kerkgebouw” zijn er in maart en 
september een aantal kuieroamden geweest, waarin de mensen volledig zijn inge-
licht over deze thema’s.  

1. Thema’s “Vergrijzing en ouderen” en “Kerkgebouw” 
Met een vertraging van ongeveer een half jaar vanwege Covid-19 zijn de kuie-
roamd’n en -middag in september afgerond. De ruim 120 aanwezigen hebben aan 
de hand van vier presentaties gehoord, wat er in de afgelopen jaren is gedaan aan 
verkenning en onderzoek rond de ideeën van Zorghuis, Ontmoetingshuis en Hulp-
dienst Thuis en voor een toekomstbestendig kerkgebouw. Na elk thema hebben aan-
wezigen vragen gesteld en opmerkingen meegegeven en hebben aanwezigen in 
meerderheid aangegeven, dat de volgende stappen in het traject van ontwikkeling 
van deze projecten gezet kunnen worden. 
De Stuurgroep “Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen” heeft op 28 september 2020 
haar goedkeuring gegeven aan de resultaten van de verkenningen en onderzoeken 
en de vervolgstappen. Het gepland overleg in de “Themagroep kerkgebouw” moest 
worden uitgesteld vanwege de 2e Corona-golf. Het Dagelijks Bestuur van de Stich-
ting Dorpsbelang Deurningen heeft op 5 oktober j.l. haar goedkeuring gegeven. Sa-
mengevat zijn die resultaten: 

Het bestuur van de Plechelmusparochie. 
Met het bestuur van onze Plechelmusparochie hebben we een éénduidige visie over 
het toekomstig pastoraat en het kerkelijk vastgoed. Sacristie, mortuarium, kapel en 
parochiehuis en kerkhof blijven noodzakelijk voor de katholieke kerkgemeenschap. 
Kerkgebouw, pastorie en een deel van de pastorietuin kunnen een andere passende 
functie krijgen. Over de plannen is overleg gestart met het Aartsbisdom. 

Het bestuur van de gemeente Dinkelland. 
De gemeente heeft zich volledig achter de plannen van deze gemeenschap gesteld. 
Het bouwvolume voor de 12 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg is be-
schikbaar. 

Het provinciebestuur van Overijssel. 
Daadwerkelijke steun heeft de provincie geleverd door haar opdracht en betaling van 
het haalbaarheidsonderzoek voor het Zorghuis en Ontmoetingshuis ad € 15.000,- 
met een positief resultaat. Voorts heeft de Provincie Overijssel op 25 oktober 2019 
de beschikking afgegeven voor een subsidie van € 200.000,- in de 
kosten van realisatie van het Zorghuis en het aanpassen van de 
pastorie naar Ontmoetingshuis. 
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RVO, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (deel Ministerie van VWS) 
RVO heeft officieus reeds de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg” van toepassing verklaard. Dat 
betekent een lening voor 2/3 deel van de kosten in de van de planontwikkelingsfase van het Zorg-
huis en Ontmoetingshuis, tevens een garantie van de Staat, en een borgstelling van de Staat voor 
15%, zijnde ruim 3 ton op de hypothecaire lening. De formele aanvraag moet uiterlijk 15 decem-
ber 2020 zijn ingediend bij RVO. 

Bancaire lening en particuliere investeerders. 
De kosten voor realiseren van het Zorghuis en de aanpassing van de pastorie naar Ontmoetings-
huis zijn door Bureau OverMorgen in Amersfoort geraamd op € 2.200.000,-. Naast de subsidie 
van de provincie Overijssel van 2 ton is in beginsel een bancaire lening toegezegd van € 
1.400.000,-, Enkele dorpsbewoners hebben zich bereid verklaard de resterende 6 ton op tafel te 
leggen tegen een maatschappelijke rente. In relatie met de hoogte van de bancaire lening zijn 
meer particuliere investeerders welkom. 
De kosten van die leningen passen binnen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. 
Het Twentse Noabersfonds. 
Dit fonds heeft inmiddels € 2.000,- uitgekeerd voor de kosten van taxaties, notariële akten  c.a., 
en overeenkomsten. 

Het Europese Leaderprogramma. 
De LAG – Noord-Oost Twente heeft op grond van de geldende criteria officieus ingestemd met 
een subsidie van 50% in de geraamde stichtingskosten van € 200.000,- voor de fysieke verbin-
ding tussen Zorghuis en Ontmoetingshuis. De resterende kosten worden gedekt uit donaties en 
een lening. Bij de uitwerking van het plan moet duidelijk worden of dit idee haalbaar is. 

De vereniging voor Zorghuis en Ontmoetingshuis en later mogelijk voor de kerk. 
Inwoners vanaf 18 jaar worden eind dit jaar gevraagd lid te worden van de vereniging voor € 24,- 
per jaar. Wij komen daar bij u op terug want met z’n allen moeten wij het voor elkaar doen. Dit is 
de enige kans om deze basisvoorziening voor ons dorp te realiseren. 
Het meedenken van de inwoners heeft geresulteerd in de naam Vereniging “Zorg Ontmoeting 
Erfgoed Deurningen” (ZOED). Wij hebben de doelen geformuleerd voor de statuten en een aan-
tal mensen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van ZOED.  

Visie kerkelijk vastgoed Deurningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thema Openbare Ruimte en Veiligheid 
Binnen dit thema zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 

Verkeersveiligheid Scholtendijk 
Er is een onderzoek en overleg geweest t.a.v. de verkeersveiligheid op de Scholtendijk. Dit naar 
aanleiding van een brief van de gezamenlijke aanwonenden. Na onderzoek door de gemeente 
zijn de onderwerpen uit de brief besproken met de bewoners en er zijn geen vervolgacties uit ge-
komen.  

Nieuwe 
vereniging 

noodzakelijk…. 



Plannen 
terrein  

verhard 
handbal-

veldje 

Nieuwe invulling van terrein met verhard handbalveld bij de sporthal. 
Al geruime tijd zijn we bezig om plannen 
te maken voor een nieuwe, betere invul-
ling van dit terrein. Er zijn meerdere be-
sprekingen geweest met belanghebben-
den:  
DSVD, schietvereniging Deurningen ‘75, 
Hades, basisschool Willibrordus.  
De volgende opties zijn inmiddels in een 
project-plan vorm gegeven: 
1. kunstgrasveld, ‘s winters in te richten 
als ijsbaan. Dit moet multifunctioneel 
opgezet worden, zodat het door school, 
Hades of als voetbalveldje voor DSVD 
gebruikt kan worden. 
2. extra veld voor beachhandbal/
beachvolleybal/beachvoetbal (naast 
kunstgrasveld) 
3. Boogschietbaan 
Dit, door alle partijen ondersteunde plan 
is aangeboden aan de gemeente (die is eigenaar van het perceel). Binnenkort starten de ge-
sprekken met de gemeente om te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan het plan. Veel zal 
afhangen van subsidies, fondsen en eigen werkzaamheden. Als de plannen concreter worden, 
zal er een info-avond komen voor omwonenden.  

3. Thema Duurzaamheid 
1. Zonnepanelen: er is onderzocht of het mogelijk was op het dak van de sporthal méér zonne-
panelen te plaatsen dan de hal zelf nodig heeft. De resterende energie zou dan voor inwoners 
van Deurningen beschikbaar komen. Dit is technisch helaas niet haalbaar. 
Er zal in Deurningen moeten worden gezocht naar inwoners of bedrijven die extra ruimte hebben 
en bereid zijn extra zonnepanelen te plaatsen. Hier wordt onderzoek naar gedaan. 
2. Windenergie: De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen voor 2030 
achttien grote windmolens plaatsen in de regio Noordoost-Twente. Dat is nodig om aan de lande-
lijke klimaatdoelstellingen te voldoen. De gemeenten hebben zoeklocaties voorgesteld die aan de 
buitenranden van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente liggen en nabij huidige infrastruc-
tuur, zoals de A1 of industriegebieden. Voor Deurningen is een zoekgebied aangewezen achter 
Frans op de Bult, langs de A1. Het gaat om windmolens met een ashoogte van max. 100 meter.  
https://www.dinkelland.nl/webinar-windkracht-op-woensdag-18-november  
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Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) van gemeente Dinkelland gepresenteerd. 
Kwaliteitsplan Openbaar Groen zet in op duurzame inrichting van de openbare ruimte in 
Dinkelland  
Een mooie groene omgeving met precies die beplanting waar de buurt blij van wordt en speel-
voorzieningen waar kinderen niet weg zijn te slaan. Dat is het resultaat van het Kwaliteitsplan 
Openbaar Groen, waaraan samen met inwoners is gewerkt. Het kwaliteitsplan geeft inzicht in hoe 
de gemeente Dinkelland de komende jaren met het openbaar groen en de speelvoorzieningen 
om wil gaan.Met het KOG streeft de gemeente Dinkelland naar een gezonde en duurzame inrich-
ting van het openbaar groen, de openbare ontmoetingsplekken en de openbare speel- en sport-
voorzieningen 
De start van de uitvoering staat gepland vanaf 2021 en vindt plaats over een periode van vier 
jaar.  
Aankoop openbare groen- en reststroken 
Een onderdeel van het KOG is de verkoop van het zogeheten ‘niet-functioneel’ groen. Dit houdt 
in dat de gemeente Dinkelland inwoners de mogelijkheid biedt om groenstroken die geen toege-
voegde functionele waarde hebben in de openbare ruimte, te kopen. Inwoners die een groen-
strook willen kopen die grenst aan hun perceel, kunnen vanaf 6 juli schriftelijk een aanvraag in-
dienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente.  
Voor vragen kunt u mailen naar info@dinkelland.nl. 

….Vervolg Mijn 
Deurningen 

2030 

mailto:info@dinkelland.nl�
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Vacature   
voorzitter 

SDD 

Vacature voorzitter SDD. 
Onze voorzitter Jan Groot Rouwen is per november 2020 afgetreden. Interesse? Neem dan ge-
rust contact op. Evt. via onderstaand mail-adres of een bestuurslid of natuurlijk met Jan zelf. 

4. Thema Economische Bedrijvigheid 
In het buitengebied en op bedrijfsterreinen voor vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen pas-
sende ontwikkelingen mogelijk maken voor wonen en bedrijvigheid. 

5. Thema Verenigingen 
De Rabo Clubkas Campagne is onlangs geweest. Hier zijn weer mooie bedragen opgehaald voor 
verschillende verenigingen. 
Carnaval in 2021 is i.v.m. Corona afgelast.  
DSVD Handbal is nog op zoek naar een nieuw bestuur. Het tijdelijke comité overleggen regelma-
tig. De handbal(competitie) ligt stil. Er zijn geen kantineopbrengsten waardoor het financieel lasti-
ger wordt voor de vereniging. Streven is om de oliebollenverkoop in december wel door te laten 
gaan. Na december bestaat het bestuur nog slechts uit twee personen. Er is één nieuwe aanmel-
ding van iemand die al betrokken is in de vereniging. 

6. Thema Maatschappelijk Vastgoed en Nieuwbouw 
Wonen 
De gemeente is druk bezig met het uitbreidingsplan ‘Vierde veld’ in Deurningen (terrein achter 
verharde handbalveldje). Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Tevens staat er nu een vraag 
uit van de gemeente m.b.t. de straatnamen horende bij het uitbreidingsplan. 

Dorpshuis/sporthal 
De stichting is druk bezig met het uitwerken van de plannen welke besproken zijn in fase 0-1. Dit 
houdt in dat groot onderhoud wordt uitgevoerd, sluiting van de kantine, voorbereidende voorzie-
ningen treffen voor de doorbraak richting kantine DSVD.   

Eschgaarde 34 7561 BA Deurningen Bezoek ons op het web! www.deurningen.nl E-mail: info@dorpsbelangdeurningen.nl 

Stichting Dorpsbelang Deurningen 

Vergade-
ring 

Algemeen 
Bestuur 

Vergadering Algemeen Bestuur 18 nov. 2020 
Deze vergadering is door de corona-maatregelen niet doorgegaan, maar het Algemeen Bestuur 
is middels mail zo volledig mogelijk ingelicht over formele agendapunten en diverse lopende za-
ken. Normaal gesproken bent u als inwoner en of belangstellende ook welkom in onze vergade-
ringen. Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief nog meer informatie wilt of vragen heeft over 
een of ander onderwerp, schroom niet om te mailen naar info@dorpsbelangdeurningen.nl of con-
tact op te nemen met één van de Dagelijks Bestuurleden. 
Agendapunten: 
1. Notulen van de vergadering van 11 dec. 2019 ter goedkeuring 
2. Wijziging statuten SDD ter goedkeuring 
3. Algemeen bestuursverkiezing: dhr. C. Borghuis en dhr. G. van Hummel aftredend en herkies-
baar 
4.  Dagelijks bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Groot Rouwen en mevr. H. Meulen-
broek 
 * Vacature: Notulist en voorzitter  
 * 2e penningmeester: Benoeming dhr. C. Heijne  
 * De taken van voorzitter Jan Groot Rouwen zullen worden waargenomen door interim-
 voorzitter Jos Wolbert 

….Vervolg Mijn 
Deurningen 2030 

Status Wiefferweg/Deurningerstraat N738 
Wiefferweg 
Gebleken is dat de stroomleverancier de gemaakte afspraken niet kon nakomen en dat de 
stroomaansluiting voor de verzinkbare paal later dan gepland uitgevoerd is. De voorziening zal 
zeer binnenkort gerealiseerd worden.  
Deurningerstraat -  N738 
Onlangs een brief van de Provincie gehad met de mededeling dat ze al onze aanbevelingen 
m.b.t. het groot onderhoud heeft afgewezen i.v.m. ontbreken van budget. 

Status 
Wiefferweg/
Deurninger-
straat N738 

mailto:info@dorpsbelangdeurningen.nl�
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