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Wi’j bint Deurning’n, wi’j goat d’er veur
Dat vinden in ieder geval vrijwel alle ruim 400 deelnemers aan de 10 kuieroamd’n.
Dat grote aantal geeft vertrouwen dat onze gehele gemeenschap aan de slag wil met ‘Mijn
Deurningen 2030’. Samen zullen wij het immers moeten doen en dan lukt het ook.
Het verleden heeft ons geleerd: Wat onze voltallige gemeenschap in redelijkheid wil,
slaagt.
Onze eerste indruk:
Het Comité Mijn Deurningen 2030 (MD2030) vanuit de Stichting Dorpsbelang Deurningen
(SDD) is buitengewoon ingenomen met de grote belangstelling vanuit Hasselo, Deurningen en Gammelke.
Alle gespreksthema’s hebben veel aandacht gekregen en zullen in de komende jaren voorbij komen. Vergrijzing / ouderen, jongeren, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed /
nieuwbouw en openbare ruimte / veiligheid waren de meest intens besproken onderwerpen.

Dit is een initiatief van Stichting Dorpsbelang Deurningen. Voor vragen mail naar: deurningen2030@dorpsbelangdeurningen.nl

Mijn

“Van kuier’n noar anpakk’n”
“Van ambitie naar plan en realisatie”

De resultaten van de kuieroamd’n worden door het Comité MD2030 verwerkt in een visieplan.
In dat visie-plan wordt een beeld gegeven van de bevindingen van de deelnemers aan de
kuieroamd’n (ambitie), welke activiteiten daaruit voortvloeien (plan) en welke verenigingen en instellingen daarmee aan de slag kunnen (realisatie). Bij die vele wensen zal naast
het werk van besturen de inzet van veel mensen nodig zijn voor het slagen van het project.
Ook zullen we nog apart de jeugd uitnodigen om mee te denken over de toekomst.
Ons concept visie-plan kunnen we rond de zomervakantie presenteren en bespreken met
onze gemeenschap en het gemeentebestuur. Eind 2018 zal het visie-plan gereed zijn en
kan het worden vastgesteld in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van SDD.
Ook bij die vergadering bent u welkom.
Dank aan velen:
Voor het welslagen van deze eerste stap onze hartelijke dank aan alle deelnemers, de wijkcontactpersonen, de mensen bij wie we te gast waren, Albert Bouwmeester en Henk Veurman van de Sesam-Academie en onze buurtvrouw Femke Heithuis van de gemeente Dinkelland.
Het Comité MD2030 gaat enthousiast verder. U hoort van ons.

