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Voorwoord van onze lijsttrekker

Beste inwoners van Deurne,

Toen ik een aantal jaren geleden gevraagd werd om me aan te sluiten bij DeurneNU, ben ik eerst eens kennis gaan maken 

met de mensen, de standpunten en werkwijze van DeurneNU. Ik boog me over de verkiezingsprogramma’s en al het oude 

campagnemateriaal. De rode draad en de kernwaarden van DeurneNU kwamen snel en eenvoudig naar voren.

Is dat saai? Of is dat gewoon betrouwbaar? Ik zag veel oude bekenden, die ook nu nog in beeld zijn bij de vereniging. 

Mensen, jong begonnen, maar nog steeds actief. Leden die ik nu nog om raad vraag als het nodig is. In een boekje zag ik  

de opmerking staan over het gemêleerde gezelschap, van maatpak tot spijkerbroek, uit alle wijken en dorpen van Deurne. 

Ook daarin is nog niet veel veranderd.

Betekent dit dat de partij stil staat? Of betekent dit dat de partij met respect voor en kennis van de historie het Deurne 

van NU verder wil en kan ontwikkelen? In alle stukken komt naar voren dat DeurneNU het welzijn van de Deurnese mensen 

wil bevorderen op het gebied van wonen, werken, studeren en recreëren. Dat is iets waar DeurneNU nog steeds voor staat 

en waar we nog steeds hard voor werken. Om de vier jaar komt er een nieuw verkiezingsprogramma dat daar invulling aan 

moet gaan geven. Het is de manier om aan te geven waarvoor we staan en wat we willen bereiken. Iedereen weet dat na 

vier jaar lang niet alles van het lijstje kan worden afgestreept. Dat is niet erg, maar we zullen onze keuzes altijd aan jullie 

verantwoorden.

Kortom, de doelen en de inzet van DeurneNU zijn simpel en de afgelopen jaren amper gewijzigd.  

• Deurne moet een fijne plek zijn om te wonen voor alle inwoners in alle wijken en kernen van Deurne.  

• Voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn moeten in Deurne voor iedereen beschikbaar zijn.  

• Deurne moet een goede plek zijn om te ondernemen en te recreëren. 

 Voor mij, voor ons, zijn dit geen loze, algemene kreten. In het verkiezingsprogramma van DeurneNU 2022-2026 staat 

beschreven hoe we de komende jaren samen met jullie en de andere politieke partijen verder willen bouwen aan een nog 

mooiere en betere gemeente.

Ik hoop velen van jullie de komende jaren tegen te komen en te werken aan een prettige samenwerking, want Deurne mooi 

houden en mooier maken, kunnen we alleen samen. Zo werken we verder … met elkaar. 

Met vriendelijke groeten, 
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Wonen
 

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, maar een goede basis voor de toekomst krijg je alleen 

wanneer je je thuis voelt. DeurneNU maakt zich er hard voor dat Deurne een fijne plek is om in te wonen voor alle inwoners, 

in alle wijken en in alle kernen. Dat deden we al en dat blijven we doen. 

Het creëren van voldoende woonmogelijkheden is op dit moment daarom belangrijk. Veel inwoners willen in Deurne blijven 

wonen, maar kunnen moeilijk aan passende woonruimte komen. Gelukkig waren we ons daarvan al langer bewust en zijn 

er de afgelopen jaren meerdere projecten gerealiseerd en komen er verschillende projecten de komende periode uit 

de startblokken. Zowel de doelgroep jongeren/starters als ouderen hebben behoefte aan betaalbare woningen. Naast 

nieuwbouw kan ook doorstroming daarvoor een oplossing zijn. Gezien de grote vraag vanuit diverse doelgroepen en voor 

diverse woonbehoeften, blijven we nieuwbouw en doorstroming bevorderen. We kijken daarbij naar zowel inbreidings- 

als uitbreidingsmogelijkheden en zoeken zowel grondgebonden als niet-grondgebonden. Daarnaast bouwen we voor de 

toekomst energieneutraal. 

Starters 

“Bouwen in iedere kern en wijk”

•  Door de huidige prijsstijgingen zijn bestaande starterswoningen niet meer te betalen voor starters. Bij de bouw van 

nieuwe starterswoningen en/of seniorenwoningen richten wij ons op 1- en 2-persoonshuishoudens en treffen we 

maatregelen om speculatie tegen te gaan, bijvoorbeeld met een plicht tot zelfbewoning. Deze zelfbewoningsplicht 

geldt al op nieuwe projecten. 

•  Het creëren van een gevarieerd woonaanbod voor starters én doorstromers zorgt voor leefbaarheid. 

•  De prestatieafspraken met woningbouwverenigingen moeten leiden tot meer betaalbare, sociale huurwoningen  

in Deurne.

•  Stilstaan is geen optie. Dagelijks maken we werk van het tegengaan van de woningkrapte. We moeten 

uitbreidingsmogelijkheden aan de rand van bestaande kernen opzoeken. In de afgelopen jaren is er gelukkig veel 

werk verzet op het gebied van wonen. Dat is nog niet overal zichtbaar in het straatbeeld, maar veel projecten staan 

inmiddels in de steigers. In Zeilberg wordt namelijk gebouwd in het centrum, in Vlierden is een bouwproject gestart, 

de locatie van de oude LTS is volop in ontwikkeling, en op het Stationsplein en bij de voormalige huishoudschool in 

Deurne zijn appartementen gerealiseerd. Daarnaast is de Spoorzone een mooie wijk geworden en gaat deze nu de 

laatste fase in. In het centrum kan bijna gestart worden met hoogbouw aan de Lage Kerk en in Vlierden en Liessel 

is een CPO-project afgerond. Daarnaast is onlangs het bestemmingsplan gewijzigd voor een nieuw CPO-project in 

Vlierden.
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Doorstroming 

“De woonvisie updaten om de bouw te stimuleren en zo tot meer mogelijkheden te komen”

•  We actualiseren de woonvisie zodat we ook meer kunnen bouwen in de vrije sector. Hiermee 

willen we de doorstroming bevorderden. We willen het mogelijk maken om het woningbouwprogramma minder 

afhankelijk te laten zijn van projectontwikkelaars, door middel van een actievere grondpolitiek.

•  We dienen meer invloed uit te oefenen op de verantwoordelijkheid van de woningbouwverenigingen op de huisvesting 

van onze inwoners. Zo kunnen we de doorstroom op de krappe woningmarkt stimuleren.

•  De woonlasten in Deurne gaan niet omhoog. Er moet een goed evenwicht bestaan tussen lasten en voorzieningen.

Nieuwe initiatieven 

“Kijken naar mogelijkheden en deze ondersteunen, ook bij kernranden”

•  CPO-projecten blijven we ondersteunen. Het realiseren van een CPO-project in Walsberg, Helenaveen en Neerkant 

heeft prioriteit. Inwoners kunnen daardoor in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 

•  We blijven (nieuwe) initiatieven van inwoners voor het creëren van samenwoonprojecten in het kader van ‘zorgen voor 

elkaar’ ondersteunen en faciliteren. Een mooi voorbeeld dat in dit kader is gerealiseerd, is Woonproject ’t Steijn op 

loopafstand van het centrum. Het realiseren van een zogenaamd ‘hofje’ staat ook op de wensenlijst van DeurneNU.

•  Er moet meer gekeken worden naar uitbreiding van woningbouw rondom de kernen en wijken. Door in de kernranden  

uit te breiden, kunnen we het woningtekort sneller terugdringen.

•  Initiatieven op het gebied van innovatieve bouwmogelijkheden zoals Tiny houses en duurzaam wonen juichen we toe. 

Dit heeft een positief effect op de hele leefomgeving. 

•  Kansen voor zelfbouwers moeten er blijven. Er zijn de afgelopen jaren diverse kavels uitgegeven rondom Deurne waar 

nu huizen gebouwd zijn. Ook moeten we de mogelijkheden van kavelsplitsing verruimen. 

•  Bij hoogbouw moeten we oog blijven houden voor een goede inpassing in de bestaande omgeving en investeren in het 

openbaar groen. 

•  Het omvormen van functies in het centrum, om wonen mogelijk te maken, begint zijn vruchten af te werpen. Dat heeft 

twee voordelen: verruiming van het woonaanbod en minder leegstand. Daar waar het kan en het de centrumfunctie 

niet bijt, moeten we dat blijven doen.

•  Sommige projecten lopen stevige vertraging op, omdat de impact op bestaande bouw en omwonenden groot kan 

zijn. Het is belangrijk dat we in de communicatie en planontwikkeling in gesprek gaan en blijven met betrokkenen. De 

gemeente neemt hierin de regie samen met de ontwikkelaar en werkt met een vooraf opgesteld communicatieplan
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Omgeving
 

Deurne moet een fijne plek zijn. Wat ons betreft is dat een groene plek waarin stenen, asfalt en natuur 

met elkaar in balans zijn. Een plek waar een trotse inwoner, een hardwerkende ondernemer en een enthousiaste bezoeker 

elkaar ontmoeten. 

Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen vele belangen een rol. Dat vraagt om een constante belangenafweging. 

Denk maar eens aan sociale- en verkeersveiligheid, wonen, fraaiheid, flora en fauna, milieu, economie, bereikbaarheid 

en mobiliteit. Een afweging daarin maken, lijkt soms onmogelijk. Maar daarbij staan voor ons kwaliteit van wonen en 

leefbaarheid voorop. 

We hebben een mooie en grote gemeente met wegen, fiets- en wandelpaden, een spoorverbinding, bruggen en veel groen. 

Het doel is om dit zo te houden en waar het kan te verbeteren. Maatregelen om het milieu minder te belasten, zijn urgent; 

net zoals maatregelen die we moeten nemen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Hierin moeten 

burgers en overheid samen optrekken.

Bereikbaarheid en mobiliteit  
“Niet meer stil staan in het verkeer”

•  We geven uitvoering aan de spoortunnel en denken na over goede oplossingen ten aanzien van veiligheid, 

bereikbaarheid en aansluiting op het bestaande wegennet tijdens en na de werkzaamheden. We blijven in gesprek met 

de omgeving om te komen tot passende maatregelen. 

•  Knelpunten in de verkeersveiligheid verdienen onze aandacht, zoals bijvoorbeeld de verkeersbelasting  

van de Heuvelstraat in Deurne-centrum en de Hoofdstraat in Liessel. 

•  We investeren in het doortrekken van het snel-fietspad dat via Deurne van Horst naar Helmond loopt. 

•  De inzet van buurtbussen willen we behouden.

•  Bij het station parkeren blijft in drukke tijden moeilijk. We streven naar een structurele oplossing, maar kijken ook naar 

tijdelijke oplossingen om de druk te verlagen. 

•  Lange termijnvisie ontwikkelen voor het noordelijke deel van de rondweg om Deurne met aandacht voor vracht-  

en landbouwverkeer. Met als doel de verkeersdruk in de kernen te verminderen. Hierbij moeten de randwegen ook 

meegenomen worden.

•  De bereikbaarheid van Deurne is voor ons belangrijk. Verbreding van de A67 en oplossingen voor de doorstroom  

op de N270 dragen daartoe bij.
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Openbare ruimte 
“Meer aandacht voor onderhoud van openbare ruimtes in kernen en wijken”

•  Er moet structureel méér geld naar het onderhoud van openbaar groen. Niet alleen om de 

gemeente mooier te maken, maar ook veiliger. 

•  Wij omarmen (nieuwe) initiatieven in de openbare ruimte die de omgeving verfraaien en ruimte bieden aan recreatie 

voor zowel de eigen inwoners als toeristen. 

•  Burgers en bedrijven moeten meer betrokken worden bij de inrichting en het onderhoud van de eigen woonomgeving. 

•  Het is belangrijk om mensen vroegtijdig te informeren, betrekken en naar ze te luisteren bij veranderingen in hun 

woon- en leefomgeving zodat ze niet verrast worden. DeurneNU pleit ervoor dat gemeente, bewoners, ontwikkelaars  

of andere betrokken partijen actiever met elkaar in gesprek gaan. Hiermee kunnen vooraf al veel problemen 

voorkomen worden.

•  Kinderen moeten veilig kunnen spelen in hun eigen omgeving op goed onderhouden speelvoorzieningen. 

•  Nadelige effecten van het onder water zetten van het Peelgebied moeten goed in beeld gebracht worden. Knelpunten 

en overlast voor omwonenden moeten samen door waterschap en beheerders van de gebieden worden opgepakt en 

opgelost worden.

•  We blijven zorgen dat het onderhoud van wegen en bruggen goed op orde is.

•  DeurneNU streeft naar een toegankelijke openbare ruimte, inclusief onze natuurgebieden, voor iedereen. Dat is, zoals 

in de Peel, nog niet op orde.

Toerisme en recreatie 
“Het blijven stimuleren van kleine initiatieven zorgt voor grote diversiteit”

•  De Peel moet toegankelijk blijven, met respect voor en bescherming van de natuur. Toeristische initiatieven in de Peel 

die deze uitgangspunten respecteren moeten mogelijk zijn. Hiermee kunnen we de toeristische waarde van Deurne 

versterken.

•  Bij omvorming van functies in het buitengebied moet niet uit het oog verloren worden dat hier veel kansen liggen.  

Bij de (her) inrichting moet ruimte zijn voor de agrarische sector, toerisme, zorg en wonen. Waarbij we bij het maken 

van keuzes altijd alert moeten blijven op conflicterende belangen.

•  We zijn erg trots op de vele initiatieven die toerisme en verblijven in Deurne mogelijk maken. We zien een grote 

diversiteit. Kleinschalige voorzieningen willen we mogelijk blijven maken.
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Klimaat 

“Slim investeren in klimaat betekent zo min mogelijk grond opofferen”

•  We zetten vol in op het beperken van wateroverlast, door klimaatinvloeden in kaart te brengen. 

Daarnaast zetten we voor investeringen vol in op het gebruik van de landelijke fondsen en subsidies die voor klimaat, 

duurzaamheid en stikstof beschikbaar zijn en komen. 

•  Beslissingen uit de landelijke politiek hebben ook impact op Deurne, denk aan de stikstofproblematiek. Het is  

aan de gemeente daar waar het kan een verschil te maken en inwoners goed hierover te informeren. 

•  Voor wat betreft energieopwekking ligt er een fikse opgave. Meer mogelijkheden voor zonnepanelen heeft bij ons de 

voorkeur boven windmolens, al houden we ontwikkelingen vanuit de wetenschap in de gaten. Zonnepanelen liggen bij 

voorkeur op daken en zonneweides proberen we te voorkomen. We stimuleren zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en 

op gemeentelijk vastgoed. 

•  Aan de vraagkant kijken we waar we ondernemers en inwoners kunnen helpen de vraag te verminderen. Hierbij denken 

we aan informatie over beter isoleren of het helpen van stichtingen en verenigingen hun gebouwen te verduurzamen. 

Dan kun je denken aan sportverenigingen helpen bij het investeren in ledverlichting.

•  De inrichting en de toegankelijkheid van de milieustraat moet verbeteren. Op dit moment wordt de milieustraat door 

veel burgers als veel te duur en omslachtig ervaren. Hierdoor liggen zaken als zwerfafval en illegale dumpingen op  

de loer. DeurneNU wil het gebruik van de milieustraat verder stimuleren en aanmoedigen. 

•  De landelijke overheid heeft het als haar opgave gesteld om tot 2030 ongeveer 1,5 miljoen woningen van het aardgas 

af te sluiten. De impact en mate waarin het individuele bewoners lukt om mee te komen in deze transitie kan sterk 

verschillen. Wat ons betreft mogen de woonlasten daardoor niet gaan stijgen. 
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Ondernemen
 

Deurne moet een goede plek zijn om te ondernemen. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een 

levendige omgeving en ondersteunen in vele opzichten lokale initiatieven en andere ondernemers. 

Ondernemen is niet altijd makkelijk. Dat hebben we de afgelopen periode gezien. In deze periode werd er veerkracht, 

creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. DeurneNU vindt het belangrijk dat ondernemers daarbij door de gemeente 

worden ondersteunt. In zowel binnen- als buitengebied is het noodzaak dat de gemeente meedenkt in mogelijkheden 

en daar waar nodig faciliteert. In sommige gevallen moeten we echt besluiten nemen over ruimere mogelijkheden, zodat 

omvormingen en innovatieve maatregelen uitgevoerd kunnen worden die natuur, milieu en/of de leefbaarheid verbeteren. 

We moeten naar de toekomst kijken en de maatschappelijke en economische veranderingen meenemen in onze besluiten. 

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ondernemer, maar de gemeente kan en moet daarin ook haar rol pakken.

Buitengebied 

“Omvorming biedt diversiteit en kansen”

•  Startende ondernemingen in het buitengebied zijn een kans. Er zijn in het buitengebied genoeg mogelijkheden voor 

kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing. Dit kan de kraamkamer zijn voor bedrijven die 

bij groei op termijn huisvesting moeten zoeken op de verschillende bedrijventerreinen die onze gemeente heeft. 

Uitbreiden van industriële bedrijvigheid in het buitengebied moet beperkt blijven en passen in de omgeving. Dat 

betekent ook dat we hiervoor op zoek moeten naar een nieuwe voorraad bedrijventerrein in Deurne en de regio.

•  De omvorming van het buitengebied biedt kansen. Mogelijkheden hiervoor zijn herbestemming naar een 

burgerbestemming, kleinschalige (ambachtelijke) bedrijvigheid of herbestemming tot een recreatie-, zorg-  

of horecavoorziening als dat in de omgeving past. 

•  We willen het buitengebied mooier maken door stimuleringsregelingen. Clustering van nieuwe woningen in de vorm 

van kleine buurtschappen is ook een optie. Dat dat niet zomaar kan weet DeurneNU, maar het is de moeite waard het 

om te onderzoeken.

•  Bestaande agrarische bedrijven respecteren we, ook zij moeten de kans hebben om zich verder te ontwikkelen naar 

een toekomstbestendig bedrijf. In de gemeente/overheid moeten zij een betrouwbare samenwerkingspartner vinden.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

“Maximale ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling”

•  Goede huisvesting van arbeidsmigranten moet structureel en passend in de omgeving zijn. Er is meer vraag naar 

huisvesting dan wat we nu als gemeente kunnen bieden. Er is behoefte aan uitbreiding. Kansen op uitbreiding moeten 

we benutten binnen de regels van de vastgestelde nota arbeidsmigranten. Handhaving is daarbij een belangrijk middel 

om excessen tegen te gaan en te voorkomen. 

•  Maatschappelijk ondernemen moet worden gestimuleerd. 
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•  Een levendig centrum in Deurne is onmisbaar. Daar is in de afgelopen jaren hard aan gewerkt. 

De leegstand is sterk verminderd, mede door de omvorming van diverse functies. Ondernemers 

blijven verleiden zich te vestigen in het centrum is dan ook de uitdaging.

•  Het gratis glasvezelnetwerk in alle kernen en wijken moet voltooid worden.

•  Deurne heeft een aantal toonaangevende bedrijven in de gemeente die mogelijk willen groeien. De werkgelegenheid 

die dat biedt is belangrijk. Behoud en uitbreidingsmogelijkheden binnen Deurne zijn daarom noodzakelijk.

Rol van de overheid 

“Faciliteren en denken in mogelijkheden”

•  De gemeente denkt in mogelijkheden en heeft een faciliterende rol bij de startende ondernemers en voor 

ondernemers met uitbreidings-/omschakelingsplannen. 

•  Ondernemers zijn hard nodig om de motor van onze economie draaiende te houden. Mede dankzij nieuwe ondernemers 

behoudt Deurne een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De eerste stap naar het ondernemerschap is 

vaak het moeilijkst. Wij willen daarom graag een ondernemerscoach voor starters. Een initiatief van de gemeente 

om nieuwe ondernemers in Deurne een goede start te gunnen. Dit helpt startende ondernemers hun weg te vinden 

bij vraagstukken, om verbindingen te leggen, kennis te delen en zorgt voor een laagdrempelige kennismaking met 

collega-ondernemers en overheid. 

•  De gemeente stimuleert innovatieve plannen op het gebied van verduurzaming.

•  Het zoeken van nieuwe kansen op bedrijventerreinen of niet-bedrijventerreinen verdient aandacht. Waar is er 

leegstand? Waar zijn mogelijkheden voor herinrichting? Is er, bijvoorbeeld bij de Kranenmortel, uitbreiding mogelijk? 

Samenwerking en coördinatie in de regio is daarbij nodig. 

•  Via het rijk is de Peelregio als NOVI-gebied aangewezen, de gelden die hiervoor vrij worden gemaakt, moeten niet 

alleen besteed worden aan natuurontwikkeling en bufferzones, maar ook gebruikt worden voor de economische 

ontwikkelingen in deze gebieden.

•  Anticiperen op het vraagstuk rondom stikstof. Wij hebben daar als gemeente duidelijk mee te maken omdat we tegen 

twee grote Natura 2000-gebieden (de Peel) aan liggen. We moeten voldoende zicht hebben op de effecten en zoeken 

naar de mogelijkheden in wat wel kan.
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Zorg
 

Voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn moeten in Deurne voor iedereen in de buurt 

beschikbaar zijn. De afgelopen jaren hebben ons nog meer doen beseffen hoe hard wij hiervoor moeten blijven werken met 

elkaar. 

De kernvraag als we het over zorg hebben is: wat kan iemand zelf en waarbij heeft iemand hulp nodig? Mensen hebben een 

eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente is er om mee te denken, te ondersteunen, faciliteren en waar nodig over te 

nemen. Het is belangrijk gebruik te maken van de kennis die er is bij vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen. Deze 

moeten we dan ook blijven faciliteren en subsidiëren. We moeten werk blijven maken van preventie en vroege signalering 

van problemen van inwoners. Wij maken ons sterk voor onderwijs, zorg, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden dicht bij 

huis in alle wijken en dorpen. Ook maken we ons sterk voor plekken waar professionals en vrijwilligers samenwerken en waar 

maatschappelijke voorzieningen een rol spelen. Vrijetijdsbesteding, verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur 

dragen bij aan de gezondheid en het geluksgevoel van mensen en zijn daarmee onmisbaar in onze samenleving.

Zorg en werk 

“Zorg moet voor iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn”

•  Pragmatisch omgaan met het organiseren van de zorg. Wat is nodig en hoe kunnen we dat organiseren? De zorg is 

altijd dichtbij en maakt gebruik van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Zorg in Deurne ondersteunt en 

organiseert zorg daar waar nodig.

•  Koppelen wonen en zorg: in overleg met partners op het gebied van wonen en zorg samen naar de toekomst kijken. 

Met andere woorden, wat DeurneNU betreft zit de woningbouwcoöperatie regelmatig aan tafel met zorgaanbieders. 

Dit geldt voor de grote zorginstellingen, maar ook de kleine zorgaanbieders. Zorg op maat is immers ons streven.  

En wat is er dan nodig? We denken dan aan nieuwe huisvesting, renovatie en aanpassingen van bestaande woningen. 

Ook willen waar het kan gebruik maken van slimme hulpmiddelen in huis (domotica). 

•  Preventie is belangrijk en moeten we nog concreter maken. Vroege signalering van problemen van inwoners voorkomt 

dat de problemen mensen boven het hoofd groeien en voorkomt de inzet van zwaardere zorg. Dat geldt niet alleen in 

het geval van kinderen en jongeren, maar ook in de zorg voor ouderen.

•  Intensieve samenwerking tussen partijen die met kinderen en jongeren te maken hebben op het gebied van zorg en 

onderwijs. Samenwerking tussen jeugdhulpverleners en onderwijs moet naadloos verlopen.

•  Dagactiviteiten ondersteunen voor ouderen in de wijken.

•  Door goed samen te werken met zorgaanbieders en een goede onderlinge samenwerking tussen deze partijen, kan er 

meer geld naar de uitvoering. De kosten voor de overhead moeten we beperken; dat betekent minder regels en meer 

maatwerk.

•  Wij wensen goede afspraken met jeugdzorginstellingen en een ketenaanpak, zodat de zorg bereikbaar is en wacht-

lijsten beperkt kunnen worden. Het uitgangspunt is dat iedereen die zorg nodig heeft een passend hulpaanbod krijgt. 

•  Armoedebeleid betekent dat iedereen, zeker kinderen, mee kunnen doen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het 

gaat om sport, cultuur en onderwijs. Schuldhulpverlening bieden we waar nodig. Ook het ondersteunen van stichting 

Leergeld in hun werkzaamheden is daarbij belangrijk.
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•  We investeren in beschermd wonen, in werken naar vermogen of in dagbesteding, ook voor 

mensen met ggz-problematiek. We hebben aandacht voor verwarde personen, via een goed 

preventieprogramma en reageren actief op signalen uit de buurt. Ook daarin werken we samen 

met woningbouwverenigingen. Dat is waar wij ons hard voor maken. 

•  We stellen ons als doel passend werk, naar vermogen, te vinden voor iedereen. We gaan met werkgevers in gesprek 

om hen uit te dagen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het creëren van gelijke kansen, ook 

voor mensen met een beperking, staat hierbij centraal. Daar waar werken niet mogelijk is, moet gezocht worden naar 

zinvolle activiteiten zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedereen moet kunnen meedoen. 

•  DeurneNU pleit voor openbare toiletten. Daarmee stimuleren we ook de bereikbaarheid van de openbare ruimte en  

de openbare voorzieningen. 

•  Eenzaamheidsbestrijding krijgt meer prioriteit. 

Levendigheid in dorpen en wijken 
“Sneller oppakken van initiatieven zorgt voor verbeteren leefbaarheid in iedere kern en wijk”

•  Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het leefbaar houden van een dorp of wijk. Dat moet tot uiting komen in het beleid.  

Zo hebben we de kosten omlaag gebracht voor evenementenvergunningen voor stichtingen en verenigingen.  

Zij hoeven geen leges meer te betalen.

•  We vinden het belangrijk dat in elke wijk en in ieder dorp een voorziening is die ontmoeten mogelijk maakt voor jong 

en oud. Het is een speerpunt van DeurneNU om gemeenschapshuizen in de wijken en kernen levensvatbaar te houden 

volgens de afspraken uit het besluit maatschappelijke voorzieningen. Het uitgangspunt daarbij is het maken van 

slimme combinaties zoals het combineren van ontmoeten, onderwijs en bewegen. Daarbij is het noodzakelijk duidelijk 

aan te geven over wat, wanneer kan worden uitgevoerd en binnen welke financiële kaders. De samenwerking met 

bewoners en verenigingen is daarbij belangrijk. We willen vaart gaan maken in de uitwerking!

•  Burgers weten wat er in hun dorp of wijk speelt en dragen regelmatig initiatieven aan om de levendigheid te 

verbeteren. Helaas worden goede ideeën nu te vaak niet uitgevoerd, door gebrek aan financiering of een hoge mate 

van bureaucratie. DeurneNU zet zich in voor een gemeente die proactief meedenkt en zoekt naar oplossingen voor 

deze problemen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het aanvraagproces vereenvoudigd wordt en dat voor kleinere 

bedragen sneller een besluit wordt genomen. 
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Kunst, cultuur en sport 

“Stimuleren en ondersteunen van de basis sport- en cultuurvoorzieningen”

•  Kunst- en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor de levendigheid voor Deurne, voor het toerisme, 

maar ook voor het welbevinden van onze eigen inwoners. De meeste organisaties hebben te lijden gehad onder de 

coronamaatregelen. We moeten daarom de komende periode goed bekijken wat er nodig is om hen te ondersteunen. 

Een belangrijke leidraad, daarbij is de cultuurnota. Een verdere concretisering is nodig zodat we kunnen voortborduren 

op de keuzes die in het verleden zijn gemaakt.

•  Het project LEEF ondersteunen is voor DeurneNU een vanzelfsprekendheid. Daarmee worden jongeren en ouderen 

uitgedaagd om actief te zijn, meer te bewegen en met cultuur in aanraking komen.

•  Sport, muziek, cultuur en onderwijs voor jongeren zijn belangrijk. Subsidiëring van verenigingen en activiteiten voor 

kinderen en jongeren is daarom van belang. DeurneNU zet zich in om deze bekostiging op niveau te houden en goede 

initiatieven te belonen. 

•  De Gemeenteraad heeft de afgelopen periode besloten dat het zwembad voor Deurne behouden blijft. Dat was 

voor ons een belangrijk punt! De komende periode werken we hard aan de uitwerking van de plannen voor een 

toekomstbestendig zwembad.

Onderwijs 

“In iedere kern en wijk een basisschool”

•  Basisonderwijs in iedere kern is nodig om de leefbaarheid op peil te houden. We kijken naar het combineren van 

verschillende functies als mogelijkheid een voorziening open te houden, wanneer alleen een onderwijsvoorziening 

niet meer rendabel lijkt te worden. 

•  Onderwijshuisvesting is op orde en passend bij de maat en de schaal van de wijk. De ventilatie op scholen moet op 

orde zijn en voldoen aan de wettelijke normen. DeurneNU wil CO2-meters in elk lokaal om de luchtkwaliteit te meten 

zodat er actie ondernomen kan worden indien nodig. Waar nodig kan de gemeente een faciliterende rol spelen om 

scholen te helpen ventilatie te verbeteren. 

•  Deurne heeft een breed onderwijsaanbod op het gebied van middelbare scholen. DeurneNU vindt het belangrijk 

om mee te denken met de scholen over verbetering van de huisvesting en over de samenwerking met andere 

voorzieningen. 

•  De aansluiting onderwijs en werk is belangrijk. In het werkgevers informeren en stimuleren over het aanbieden van 

maatschappelijke stages willen we als gemeente een rol spelen.
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Bestuur
 

Deurne moet een fijne plek zijn en de gemeentelijke organisatie moet dit mogelijk maken. Het bestuur 

denkt mee en samenwerking staat daarin centraal, ook in de regio. 

De verbouwing van het gemeentehuis is begonnen. Dat is om een aantal redenen hard nodig. Wij vinden het belangrijk 

dat het gemeentehuis aan de Markt van en voor ons allen is en blijft. Van belang is daarnaast dat de hal zich, wanneer 

nodig, openstelt voor activiteiten. Privacy moet in de hal worden geborgd, de dienstverlening moet op een prettige manier 

verlopen en medewerkers moeten er veilig en comfortabel kunnen werken. De verbouwing moet toekomstbestendig zijn 

en binnen het vastgestelde budget gerealiseerd worden. Zo creëren we een goede basis om inwoners en ondernemers nog 

beter te helpen. We willen namelijk dat Deurne als zelfstandige en krachtige gemeente een goede positie blijft innemen in 

de regio. We streven ernaar op tal van uitvoeringstaken samen te werken in de regio, ook over de grens van Limburg, om 

onze positie te blijven versterken.

Zelfstandige gemeente en samenwerking 
“Samenwerking in de regio moet lonen”

•  Deurne blijft een zelfstandige gemeente die een krachtige rol vervult in de Peelregio. Daar waar het kan en effectief 

is, moet worden samengewerkt in de regio. De kosten moeten in verhouding staan tot de resultaten. 

•  Samenwerking met Limburgse gemeentes moet meer vorm krijgen op de thema’s toerisme en Greenport.  

Aansluiten bij mogelijkheden vanuit Brainport biedt ook kansen.

Bestuurscultuur 

“Niet zeggen hoe het niet kan, maar uitleggen hoe het wel kan”

•  Samenwerken met inwoners moet centraal staan. College, raad en ambtenaren moeten meer het gesprek aangaan  

met inwoners en andere groepen. Ook gemeentelijk moeten we zoeken naar vernieuwde manieren om het vertrouwen  

in de politiek en de overheid te vergroten. 

•  DeurneNU streeft naar een organisatie die denkt in mogelijkheden. Niet zeggen hoe iets niet kan, maar uitleggen hoe 

het wel kan. Daar staan we als DeurneNU voor. 

•  Bestuur en medewerkers moeten moed, vertrouwen en ambitie uitstralen om aan te pakken. Daarin willen wij een 

voorbeeld zijn.
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Dienstverlening 

“Samenwerken met inwoners staat centraal, één aanspreekpunt kan hierbij helpen”

•  Vragen moeten sneller beantwoord worden. Daar kan de organisatie op worden aangesproken.  

De klachtenprocedure moet voor iedereen helder zijn.

•  Het gemeentehuis blijft een centraal punt in onze gemeente. Het moet een gastvrij huis blijven voor alle inwoners, 

ook bij evenementen op de markt.

•  Het is klantvriendelijk en efficiënt dat veel diensten vanuit de gemeente inmiddels digitaal aangeboden worden.  

Zo kan iedereen zijn zaken regelen wanneer dat het beste schikt. Daarnaast moet het mogelijk blijven om met vragen 

het gesprek aan te gaan met een ambtenaar of bestuurder, immers niet alles leent zich voor de digitale weg. 

•  De toegankelijkheid van de (digitale) dienstverlening is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor specifieke 

doelgroepen, zoals ouderen en laaggeletterden, is extra ondersteuning nodig. Mogelijk kan de bibliotheek hierin een 

grotere rol gaan vervullen. DeurneNU vindt het dan ook van toegevoegde waarde dat de bieb een plekje krijgt in het 

nieuwe gemeentehuis. 

•  Als burger met plannen of ideeën wil je aan de slag en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.  

Één aanspreekpunt organiseren voor initiatiefnemers kan hierbij helpen.

•  Blijven investeren in een veilige en beschermde digitale omgeving is cruciaal.


