
 

  

Beste inwoner van Noord Deurningen,  
 
We leven momenteel in een bizarre tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. De maatregelen 
rondom het coronavirus heeft ons doen besluiten de jaarvergadering niet door te laten gaan, maar u, 
inwoner van Noord Deurningen, te informeren middels deze nieuwsbrief.  
 
En voor u ligt dit eerste, en wij hopen meteen het laatste, exemplaar van de papieren jaarvergadering 
van de Kernraad Noord Deurningen. Het is dit jaar helaas niet mogelijk om onze jaarvergadering op de 
normale manier door te laten gaan. En dat vinden we erg jammer! Deze vergadering biedt niet alleen ons 
maar ook ú als inwoner van Noord Deurningen de kans om te luisteren naar, en reageren op, hetgeen 
waar we het afgelopen jaar druk mee zijn geweest en waar we het komende jaar op vooruit blikken. 
 
Persoonlijk contact 
Dat persoonlijke moment is er dit jaar niet, maar gelukkig hebben we voor een groot aantal punten in 
deze nieuwsbrief eerder al wel persoonlijk al dan niet in groepsverband contact gehad en daardoor is er 
dus gelukkig veel te lezen. We hebben niet stil gezeten. We hebben een aantal agendapunten al kunnen 
afronden, maar door de maatregelen rondom het coronavirus ook een aantal punten moeten 
doorschuiven. Daar leest u alles over in deze nieuwsbrief. 
 
De jaarlijkse bestuursverkiezing, die u nu in de Dinkelland visie, op Facebook en onze website heeft 
kunnen lezen, is ook anders dan normaal. Secretaris Annemiek Kooiker stopt na 5 jaar (waarvan 2 in haar 
huidige functie) helaas met de Kernraad; wat het gehele bestuur ontzettend jammer vindt! Haar bijdrage 
aan de Kernraad had ik graag publiekelijk met u de revue willen laten passeren. Ik wil Annemiek dan ook 
via deze weg heel hartelijk danken voor haar actieve inzet de afgelopen jaren! Uiteraard zijn we blij met 
Hilde Monnikhof als nieuwe secretaris! 
 
Afsluitend hoop ik dat u gezond blijft en dat we snel weer terug kunnen naar de situatie zoals 
bijvoorbeeld in de zomermaanden van dit jaar. In de tussentijd blijven we u op de hoogte houden van 
lopende zaken via ons Facebookkanaal en op onze website: www.noord-deurningen.nl  
Hopelijk tot ziens op de jaarvergadering van 2021 in De Mare! 

Marc van Deth 
Voorzitter Kernraad Noord Deurningen  

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Kernraad Noord Deurningen  

Inwonersonderzoek: Opwekking duurzame energie in Noordoost Twente 
   
     Als we in onze gemeenten zelf duurzame energie 
      gaan opwekken, hebben we ook invloed op hoe  
           we dat gaan doen in Noordoost Twente.  

       
                     Laat van u horen, uw mening telt!   
     www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst/  
                      
 



 
 

  

Jaarverslag Secretaris Kernraad Noord Deurningen  
Het afgelopen jaar heeft de Kernraad Noord Deurningen 8 bestuursvergaderingen gehad.  
Er werd aandacht besteedt aan een tal van onderwerpen. Activiteiten en initiatieven waar tijd en  
energie in zit en in bepaalde gevallen nog wordt gestoken.  
 
Mijn Dinkelland 2030 – Enquête 
Om de vraag naar huur- of koopwoningen te inventariseren en daarmee de woonwensen van Noord 
Deurningen in kaart te brengen, heeft de Kernraad Noord Deurningen een enquête opgesteld. Met deze 
enquête konden woningzoekenden hun woonwensen en verhuisplannen kenbaar maken. De uitslagen 
van deze enquête zijn terug te lezen op www.noord-deurningen.nl. 
 
Starters- en seniorenwoningen 
Op donderdag 3 september 2020 organiseerde de gemeente Dinkelland in samenwerking met de 
Kernraad Noord Deurningen een informatieavond over het plan en de kaveluitgifte van zes 
rijenwoningen aan de Zuudplas in Noord Deurningen. Net als veel andere kernen in Dinkelland 
‘schreeuwt’ Noord Deurningen om meer woningen voor met name jongeren en dit is de kans! Door nu 
grote kavels in te ruilen voor kleinere kavels, krijgen starters maar ook senioren uit ons prachtige dorp 
mogelijkheden voor een nieuwe woning. Kosten voor deze woningen bedraagt tussen de €170.000,- en 
€220.000,- (inclusief installatie). Voor meer informatie kunt u mailen met kavels@noaberkracht.nl of 
telefonisch via 0541-854100, en te vragen naar het team vastgoed en grondzaken. 
 
NL doet & Burendag 
Op 14 maart 2020 werd er een NL doet dag georganiseerd. Dit jaar werden er in Noord Deurningen 
verschillende klussen afgerond, o.a. herinrichten van de kelder, opruimen van het platte dak, opruimen 
van de duofiets berging, uitzoeken van de sfeerspullen, opruimen en schoonmaken van de sportberging 
en het nakijken van de verlichting. De Burendag vond dit jaar plaats op 26 september 2020 en stond in 
het teken van het onderhoud Dorpshart Noord Deurningen. Beide dagen werden gevierd op een veilige 
manier en met voldoende afstand. Aan alle vrijwilligers: ‘ontzettend bedankt voor jullie inzet’!  
 
Sinterklaasintocht 2019 & 2020 
De intocht van Sinterklaas in Noord Deurningen was ook in 2019 weer een groot succes.  
Door de coronacrisis werd dit jaar de intocht in Noord Deurningen anders gevierd dan anders. Door de 
creativiteit van de Scouting Denekamp werd ondanks alle maatregelen de intocht een groot succes. De 
Kernraad Noord Deurningen bedankt de Scouting Denekamp voor hun inzet en enthousiasme ieder jaar 
weer. We hopen dat we in 2021 de intocht weer op een ‘ouderwetse’ kunnen organiseren.  
 

  Kernbezoeken  
Twee keer per jaar organiseert de Kernraad Noord Deurningen samen 
met de gemeente Dinkelland een kernbezoek om specifieke punten 
waarbij de gemeente ons kan helpen te bespreken. In februari 2020 en 
september 2020 schoven onze kernwethouder Ilse Duursma, onze 
buurtvrouw Inge Ottenhof en burgemeester John Joosten aan voor een 
kernbezoek.  

 



  

Centraal Kernraden Overleg 
Op maandag 27 januari 2020 waren we aanwezig bij het CKO. Dit jaar georganiseerd door 
Stadsberaad Ootmarsum bij Rouwers in Ootmarsum/Agelo. Per tourbeurt wordt het CKO door  
een andere Kernraad georganiseerd. Begin dit jaar was er nog geen sprake van corona en daarom  
zaten we samen met vertegenwoordigers van alle 10 kernraden bij elkaar. Tijdens het CKO worden 
punten besproken waarvan kernraden onderling hun voordeel kunnen doen. Ook is er mogelijkheid om 
een bepaald bespreekpunt uit je kern uit te lichten en is het een podium voor externe partijen om een 
zegje te doen. Al met al een informatieve avond waarbij Rik en Marc aanwezig zijn geweest. Een datum 
voor een volgend CKO is doorgeschoven naar een later tijdstip. 
 
Johanninksweg 
Noord Deurningen liet massaal van zich horen op woensdag 9 september 2020. De gemeente Dinkelland 
organiseerde in samenwerking met de Kernraad Noord Deurningen een informatieavond m.b.t. de 
invulling van de Johanninksweg en de bijbehorende verkeersproblematiek. Het blijkt moeilijker dan 
gedacht om een eenduidig plan te presenteren, wat door een grote groep inwoners wordt gesteund. Er is 
benoemd om een extra gespreksronde te organiseren met de direct aanwonenden. De Kernraad heeft de 
gemeente Dinkelland gevraagd hoe zij dit gaan organiseren in deze periode, gezien wij graag zien dat dit 
project wordt voortgezet. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Dinkelland 75 jaar bevrijd  
Noord Deurningen 75 jaar bevrijd, een prachtig initiatief opgezet door o.a. de Willibrordschool, 
locatieraad N-D van Lumen Christie, Samen Welzijn N-D, Dorpscommissie N-D, Jong N-D en de Kernraad 
N-D. Een mooi voorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn. Door samen de handen ineen te slaan 
werd een zevental herdenkings- en ‘viermomenten’ georganiseerd voor jong en oud. Helaas heeft de 
coronacrisis doen besluiten om het programma niet door te laten gaan op de geplande data. Wellicht 
biedt 2021 wel deze mogelijkheid.  
 
Interview inspiratiemagazine 
Noord Deurningen in twee woorden? Saamhorigheid en gezelligheid! Ook dit jaar werd de Kernraad 
Noord Deurningen geïnterviewd door de gemeente Dinkelland voor het jaarlijkse inspiratiemagazine. 
Naar ons idee een mooi stuk als vertegenwoordiging van ons mooie dorp.  
 
Naast de bovenstaande onderwerpen wordt er op dit moment nog aandacht besteed aan o.a. het 
openbaar groen, bloembakken en speeltoestellen, de slipbaan en de website en facebook van Noord 
Deurningen.  
 
 “Na drie jaar bestuurslid en twee jaar secretaris ga ik afscheid nemen van 

de Kernraad Noord Deurningen. Via deze weg wil ik iedereen bedanken, in 
het bijzonder de leden van de Kernraad Noord Deurningen en de gemeente 
Dinkelland. Ik kijk terug op een leuke en leerzame tijd en wens mijn 
opvolgster Hilde Monnikhof veel plezier en succes in haar functie als 
secretaris.” 
 

Annemiek Kooiker  
Secretaris Kernraad Noord Deurningen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Penningmeester Kernraad Noord Deurningen  
Lopende rekening: 
De lopende rekening van de Kernraad stond vorig jaar 1 november op een saldo van €1411,50. 
 
Uitgaven: 
In het boekjaar 2020 hebben wij als Kernraad weer diverse uitgaven gehad. Eén hiervan is de intocht van 
de goedheiligman in ons dorp. De uitgaven hiervoor bestaan onder andere uit het kopen van snoepgoed, 
de kapel en de vergoeding voor de scouting. De kosten hiervoor bedroegen vorig jaar €526,01.  
De kosten voor het vergaderen van onze werkgroep en de vergaderingen met de Kernwethouder en de 
Burgemeester heeft ons afgelopen jaar €466,50  gekost. 
Verder betalen wij elke maand de kosten voor onze bankrekeningen, deze waren afgelopen jaar €178,63 
En als laatste hebben wij nog een overige kostenpost, hieronder vallen bijvoorbeeld de hosting van onze 
website, attenties en drukwerk. Deze is dit jaar hoger uitgevallen i.v.m. het laten drukken en verspreiden 
van de 10-jaarlijkse enquête. De kosten hiervoor waren €971,06 
 
Inkomsten: 
Gelukkig hebben we ook elk jaar een paar inkomsten. Zo krijgen we van de Gemeente Dinkelland een 
jaarlijkse bijdrage van €1500,-. Voor het vieren van 75 jaar vrijheid hadden we voor dit jaar een heel 
mooi programma opgesteld en voor de kosten hiervan hebben wij €720,- van de Gemeente mogen 
ontvangen. Helaas is door de Corona hiervan niks door gegaan. Als het weer is toegestaan willen wij 
volgend jaar alsnog deze activiteiten gaan organiseren. Het geld blijft zolang op onze rekening staan. Aan 
overige inkomsten en subsidies hebben wij het afgelopen jaar €700,- ontvangen. 
 
Totaal: 
Dit betekent dat de Kernraad op 31-10-2020 een saldo heeft van €2189,30 
 
Spaarrekening: 
De spaarrekening van de Kernraad stond vorig jaar 1 november op een saldo van €2299,93. Er is 
afgelopen jaar alleen een bedrag van €0,23 bijgeschreven aan rente. 
Het totaal op de spaarrekening komt daarmee op €2300,16 

Rik ten Brink 
Penningmeester Kernraad Noord Deurningen  

Bestuursverkiezing  
Via de Dinkellandvisie, de website www.noord-deurningen.nl en de facebookpagina van Noord 
Deurningen werd u in week 46 bericht over de bestuurswissel. 
 
 

 
Niels Wigger   Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. 
Hilde Monnikhof Aftredend en herkiesbaar als secretaris.  
Annemiek Kooiker Aftredend en niet herkiesbaar.  

 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  

 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de Kernraad Noord Deurningen via voorzitter@noord-
deurningen.nl of schriftelijk via Nieuwewemestraat 3, 7591 PC Denekamp. 

 
                                                                          Bestuur Kernraad Noord Deurningen 
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