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Wi’j blieft Deurning’n, ook in 2030! Dat kunnen we samen waar maken. Doe jij ook mee? 

In de flyer en nieuwsbrief ‘Mijn Deurningen 2030’ van november 2017 hebben we al laten zien wat voor ons belangrijk kan zijn. 

Wat betekent de ontwikkeling van het aantal inwoners in de toekomst? Cijfers van de gemeente Dinkelland; periode 2014 – 

2030: 

 - 0-19 jaar van 470 naar 326 personen; (-/- 30%) 

 - 20-64 jaar van 1022 naar 956 personen  (-/- 7%) 

 - 65+ van 354 naar 509 personen. (+ 43%) 

Totaal dus van 1846 personen in 2014 naar 1791 personen in 2030. 

Een terugloop van 3%, zeker niet schokkend maar wel een sterke afname in aantal bij de jonge generaties.  

 Waar kunnen we het over hebben tijdens de kuieraomd’n? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En andere onderwerpen die jij graag wilt bespreken!!!!!! 

 

Kies de kuieroamd die jou het beste past. Kijk op de achterkant. 

Die avonden worden we begeleid door Henk Veurman en Albert 

Bouwmeester van de SESAM-Academie.  

Zij ondersteunen initiatieven met  een gezamenlijk belang. 

 

“Wi’j bint Deurning’n.” 

Vergrijzing en ouderen 

- Hoe kunnen we mensen thuis helpen met kleine 

dingetjes? 

- Wat te doen voor mensen, voor wie het thuis  

wonen moeilijk wordt? 

Jongeren 

- Hoe houdt de opgroeiende jeugd blijvend goede 

herinneringen aan ons dorp? 

Duurzaamheid 

- Waar leveren we onze bijdrage? 

Maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw 

- Breder gebruik van het kerkgebouw; in stand hou-

den van de voorzieningen voor sport. 

- Kunnen jongeren blijvend een gelukkige plek vin-

den in Deurningen? 

 

Openbare ruimte en veiligheid 

- Waar en waarin kunnen we onze bijdrage leveren? 

Recreatie, toerisme en cultuur 

- Waarom zijn deze zo belangrijk? Wat te doen? 

Communicatie 

- Weten we elkaar te vinden via moderne communi-

catiemiddelen? 

Onderwijs 

- Hoe houden we voldoende leerlingen op onze ba-

sisschool? 

Economische bedrijvigheid 

- Hoe houden we het platteland in stand? Zijn er 

mogelijkheden voor ondernemen? 

Verenigingsleven 

- Zijn er voldoende vrijwilligers? Samenwerking tus-

sen verenigingen? 



Wijk 1:  
19 februari 2018 

Bewoners van: 

 Kerkweg 
 Wiefferweg 
 Deurningeresweg 
 Jonkmansweg 
 Hulsbeekweg 
 Hengelosestraat 
 Strootsweg 

Wijk 2: 
21 februari 2018 

Bewoners van: 

 Oldenzaalsestraat 
 Kattenveenweg 
 Zandsteenweg 
 Visscherdijkweg 
 Oude Postweg 
 ‘t Beuvink 
 Duivelsdijk 

Wijk 3: 
5 maart 2018 

Bewoners van: 

 Haveldweg 
 Deurningerstraat 
 Oldenzaalsedijk 
 Wiefferweg 
 Gravenweg 
 Wierinksweg 
 Reininksweg 
 Beldhuismolenweg 

Wijk 4: 
7 maart 

Bewoners van: 

 Veldzijde 
 Korte Bos 
 Reefsmaat 
 Overeshof 
 ‘t Haarboer 
 Koehorstmaat 
 Kerkweg 
 Hoofdstraat 

Wijk 5a: 
12 maart 2018 

Bewoners van: 

 Deurningerstraat 
 Viekboerweg 
 Spekhorstweg 
 Wismanweg 
 Gammelkerstraat 

Wijk 5b: 
12 maart 2018 

Bewoners van: 

 Deurningerstraat 
 Gammelkerstraat 
 Postweg 
 Gammelkeresweg 
 Grootsweg 
 Handijksweg 

Wijk 6: 
14 maart 2018 

Bewoners van: 

 Vliegveldstraat 
 Borgmanweg 
 Wiefferweg 
 De Bollenweg 
 Hasselose-esweg 
 Borgdijk 
 Deurningerstraat 

Wijk 7: 
19 maart 2018 

Bewoners van: 

 Eschgaarde 
 Molenmanstraat 
 Scholtendijk 
 Bekkenhof 
 Deurningerstraat 
 Meester Nijkrakeweg 
 Hoofdstraat 

Wijk 8: 
21 maart 2018 

Bewoners van: 

 Saterslostraat 
 Gammelkeresweg 
 Koehorstweg 
 Withagsmedenweg 
 Vlijertsdijk 
 Dalmedenweg 
 Hartenmedenweg 
 Schalmedenweg Wijk 9: 

26 maart 2018 

Bewoners van: 

 Hasselo 
 Ossendijk 
 Bornsedijk 
 Hogeveldsweg 
 Reimersdenneweg 
 Meester  
 Molendijkweg 

Wijk 10: 
28 maart 2018 

Bewoners van: 

 Plechelmusplein 
 Past. Havinkstraat 
 Past. Gloerichstraat 
 Past. Teussestraat 
 Deurningeres 
 Wilthuisstraat 

 “Kuieroamd” 

Sommige straten staan in meerdere wijken 
vanwege grootte van gebied. U kunt  

uiteraard zelf bepalen bij welke wijk u wilt 
aansluiten. Daarnaast staat het u vrij om 
deel te nemen in een andere wijk indien 

dat b.v. beter schikt in uw agenda. 
Staat uw straat/wijk er niet tussen, laat 

het ons dan z.s.m. weten, dan passen we 
dat aan. 
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