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CDA, samen met u! Ook ná 7 maart 2006! 
 
Geachte leden en kiezers, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA-Deurne voor de periode 
2006-2010. Een krachtig  programma met heldere keuzes. Dit programma is mede 
door u tot stand gekomen. Als eerste politieke partij in Deurne heeft het CDA 
gekozen voor een interactieve aanpak om het programma inhoud te geven: in 
2005 is het CDA “On Tour” gegaan waarbij alle dorps- en wijkraden, alle 
verenigingen en individuele personen werden uitgenodigd om hun bijdragen te 
leveren. Ook is er in de afgelopen 4 jaren tijdens de openbare 
fractiebijeenkomsten en de themabijeenkomsten volop informatie opgehaald. 
Deze interactieve werkwijze heeft veel programmapunten opgeleverd. Deze zijn 
zorgvuldig getoetst en waar mogelijk verwerkt in dit programma. 
 
Op de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2005 is dit programma met alle 
ingediende amendementen behandeld en goedgekeurd.  
Het programma is een raamwerk, een leidraad voor de komende periode.  
Het is ook bedoeld als onderhandelingsdocument bij de vorming van een 
coalitie na 7 maart 2006. 
 
Samen met de 30 kandidaten, met het bestuur, met u en met vele sympathisanten 
van het CDA gaan we campagne voeren om een optimaal resultaat te boeken op 
de verkiezingsdag van 7 maart 2006. Ook voor de komende periode zullen we 
collegeverantwoordelijkheid op ons willen nemen en ons inzetten voor een 
Deurne met ambitie, het kloppend hart van de Peel. 
 
 
 
Leo Cuijpers, voorzitter, CDA Deurne. 
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CDA Deurne 
 

Het CDA is een partij van en voor alle mensen uit Deurne. Een partij die 
erop uit trekt, die dicht bij de inwoners staat en daarom weet wat de 
inwoners belangrijk vinden. Deze betrokkenheid met Deurne en zijn 
kerkdorpen wordt via openbare fractiebijeenkomsten, themabijeenkomsten 
en natuurlijk onze Tour in 2005 vorm gegeven. Tijdens de tour door alle 
kerkdorpen en wijken van Deurne heeft u uw stem laten horen. Uw stem is 
verwerkt in ons programma. Wij luisteren immers naar u!  
 
Het CDA stelde 4 jaar geleden 5 prioriteiten vast, om die waar te gaan 
maken voor Deurne.  
Kent u ze nog? 
  

1. Uitvoeren van de beleidsnota economie   
2. Uitvoeren van het jeugd- en jongerenbeleid   
3. Realisatie van het centrumplan  
4. Uitvoeren van de reconstructie/bestemmingsplan buitengebied 
5. Uitvoeren van het accommodatiebeleid  

 
 
Het is nu 2005. Wat is ervan terechtgekomen? Kijk maar eens rond in 
Deurne. Op economisch gebied wordt er letterlijk en figuurlijk flink 
getimmerd aan de wegen, aanleg van riolering, het opknappen van oude 
wijken, het stimuleren van toerisme, het revitaliseren van bestaande 
industrieterreinen en het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen. We 
hebben de bereikbaarheid sterk verbeterd door de omleidingen om 
Vlierden en Liessel zodat het woongenot in deze dorpen is toegenomen. 
Voor de jongeren is een jongerenraad opgericht, waarmee zij in een vroeg 
stadium invloed uit kunnen oefenen op de politiek. 
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Het centrum staat volledig op zijn kop; er wordt gewerkt aan een 
gloednieuw centrum voor Deurne! De reconstructie van het buitengebied 
krijgt gestalte, het nieuwe bestemmingsplan ligt op koers. En tenslotte de 
accommodaties: Het Gerardushuis in de Walsberg is volledig gerenoveerd,   
de Gouden Helm in Helenaveen staat in de steigers, de andere 
gemeenschapshuizen zullen snel volgen! Kortom; het waren in 2002 
woorden die het CDA omgezet heeft in daden! Deze lijn zetten wij voort. 
Want we zijn nog lang niet klaar. Ook voor de komende periode 2006-
2010 zet het CDA zich in om uw wensen en ideeën te vertalen naar een 
goed gemeentebeleid. Uw stem gaat bij ons niet verloren. 
 
In de navolgende thema’s hebben wij verwoord wat wij willen bereiken en 
hoe wij dat willen doen. Het gaat immers niet alleen om de woorden, maar 
om de daden! 
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Economie en werkgelegenheid 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Zoveel mogelijkheid werkgelegenheid in Deurne voor de Deurnese mensen. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken?  
 
• Herontwikkeling van de Spoorzone om het knelpunt tussen wonen en 

werken op te lossen.  
• Revitalisering oude bedrijfsterreinen en ontwikkeling nieuwe 

industrieterreinen. 
• Parkmanagement op alle industrieterreinen. 
• Intensief ruimtegebruik op alle industrieterreinen. 
• Goed relatiebeheer /aanspreekpunt door de gemeente naar de bedrijven 

toe. 
• Startende ondernemers daar waar mogelijk laten ondernemen in het 

buitengebied (voormalige agrarische bedrijfsgebouwen) als alternatief 
voor het wegvallen van (een deel van de) agrarische bedrijvigheid. 

• Deurne moet een aantrekkelijk winkel- en verblijfscentrum worden met 
een regionale functie. 

• Bestaande detailhandel en horeca heeft voorrang op ambulante handel. 
• Faciliteren en stimuleren van lokale detailhandel. 
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Jeugd– en jongeren 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
De gemeente moet de jeugd en jongeren serieus nemen, betrekken in de 
Deurnese samenleving en actief inspelen op de behoefte aan 
ontmoetingsvoorzieningen. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Verenigingen extra subsidiëren voor jeugdleden 
• Serieus omgaan met de jongerenraad door hen tijdig te betrekken bij 

beleidsvorming. 
• In alle wijken en dorpen ontmoetingsruimten voor jongeren stimuleren 
• De brede school gedachte van 0 tot 12 jaar actief vorm geven; optimale 

kinderopvang in combinatie met geprofessionaliseerd 
peuterspeelzaalwerk en de basisscholen 

• Extra aandacht voor de groep van 12 tot 18 jarigen in de vorm van het  
inspelen op veranderende behoeftes, bijvoorbeeld het omvormen van 
de sozen en een jongerencentrum in Deurne. 
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Ouderen 
 
Wat wil het CDA bereiken? 

 
De participatie van de ouderen in onze Deurnese samenleving 
optimaliseren door de juiste zorg-, welzijns-, en woonvoorwaarden te 
scheppen. 

 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Het stimuleren / faciliteren van enerzijds huisartsvoorziening / 

spreekuur / apotheek in elk dorp en anderzijds toegankelijker maken 
van avond- en weekenddiensten. 

• Verenigingen extra subsidiëren voor ouderenleden. 
• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgvuldig toepassen 

en de vertegenwoordigers  van de ouderen hierbij betrekken. 
• Informatie over voorzieningen laagdrempelig maken door 

samenwerking met ouderenadviseurs van de KBO. 
• Snelle realisatie van voldoende seniorenwoningen verspreid over alle 

kernen van Deurne. Hierbij ook de mogelijkheden van extra woningen 
in het kader van de mantelzorg actief benutten. 

• Mogelijkheden te creëren voor een ontmoetings- cq. informatiecentra 
voor ouderen. Maak hierbij slimme combinaties met de aanwezige 
accommodaties en de te realiseren woonservicezones. 

• Bij de aanleg van infrastructuur en openbaar verkeervoorzieningen 
moeten voorzieningen voor de ouderen meegenomen worden 
(wachtruimtes bij de bushaltes, mobiliteitsvriendelijke stoepen en 
wegen). 
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Buitengebied 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Stimuleren van voldoende economische dragers in het buitengebied zodat 
een leefbaar en aantrekkelijk platteland blijft bestaan. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Realisatie projectvestigingen glastuinbouw in Helenaveen en Deurne  
• De mogelijkheden binnen het reconstructiebeleid optimaal benutten. 

Bijvoorbeeld via het oprichten van een grondbank om verplaatsingen 
en nieuw vestiging mogelijk te maken. 

• Het bestemmingsplan buitengebied zo snel mogelijk definitief maken 
zodat de mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
en overige functies optimaal benut worden. 

• Geen verdere aanscherping van regels op de provinciale en landelijke 
regelgeving. 

• Positieve bijdrage aan mestvergisting- en mestverwerkinglocaties. 
• Continueren van het erfbeplantingsproject. 
• Moreel verantwoord beleid om het vraagstuk van de noodwoningen en 

niet-agrarische activiteiten in het buitengebied op te lossen. 
• Huisvesting van seizoensarbeiders op eigen erf van de ondernemer. 
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Toerisme en recreatie 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Deurne moet als ‘Centrum van de Peel’ op de kaart gezet worden. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Optimaal faciliteren van intensieve recreatie-initiatieven binnen de 

Groene Peelvallei 
• Optimale informatievoorziening voor toeristen in Deurne en de Peel. 
• De VVV-locatie een optimale plek bieden voor informatievoorziening, 

eventueel gecombineerd met andere informatie. 
• Mogelijkheden voor (verblijfs)recreatie verder uitbouwen. 
• Verder uitbouwen van de toeristische infrastructuur (fiets-, mountain 

bike - wandel- en ruiterpaden). 
• De unieke positie van het Hippisch Centrum te Deurne optimaal 

benutten. 
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Leefbaarheid in dorpen en wijken 
 
Wat wil het CDA bereiken? 

 
Burgers, verenigingen en vrijwilligers zijn de motor van de leefbaarheid. 
Wij moeten hen niet alleen waarderen maar vooral goed faciliteren. 

 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Dorps- en wijkraden als serieuze gesprekspartners betrekken bij 

besluitvorming. Daarvoor moeten zij ambtelijke ondersteuning 
ontvangen en op tijd betrokken worden in de overlegstructuren. 

• Behoud en/of zo mogelijk oprichten van dorpsservicecentra in alle 
kleine kernen. 

• In elk dorp of wijk een gemeenschapsvoorziening op maat. 
• Meer zelfstandigheid voor de gemeenschapsvoorzieningen met minder 

regelgeving 
• Herinrichten van centrum Koolhof waarbij een brede maatschappelijke 

voorziening komt voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Denk hierbij aan 
een integratie tussen de scholen, een nieuwe sport-/evenementenhal en 
een gemeenschapsvoorziening. 

• Het JAV-gebouw in Vlierden aanpassen zodat het multifunctioneel 
gebruikt kan worden. 

• Kermissen behouden voor de kleine kernen door middel van   
combinaties te stimuleren met andere activiteiten. 

• Stimuleren sociale woningbouw in dorpen en wijken. 
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Wonen  
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Het aantal inwoners van Deurne moet groeien op korte termijn naar 
35.000, zodat het voorzieningenniveau op peil blijft. Dit betekent een 
verstedelijking van de kern van Deurne en voldoende ruimte voor wonen in 
de kerkdorpen.   
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Een actieve grondpolitiek inclusief strategische grondaankopen. 
• Regionale contingent gebruiken om de wachtlijsten in Deurne te 

verkorten. 
• De achterstand in het actualiseren van bestemmingsplannen snel 

inlopen waarbij de regels ten aanzien van bouwen versoepelt moeten 
worden.  

• Een actueel bouwprogramma dat aansluit bij de vraag uit de markt, met 
name ten aanzien van de verhouding tussen woningen voor starters, 
senioren en de minder draagkrachtigen. 

• Bouwen binnen de kom en in de dorpen met voldoende ‘groen’. 
• Slimme combinaties maken tussen wonen en maatschappelijke 

voorzieningen (woonservicezones / mantelzorg). 
• Minder regels en een snelle afhandeling van vergunningen. 
• Welstandsadvies vooraf in plaats van welstandsbeoordeling achteraf in 

combinatie met beeld kwaliteitsplannen. 
• Geen vierde woonwagenlocatie realiseren in de periode 2006-2010. 
• Herinrichten middengebied Spoorzone. 
• Invulling geven aan “Zorgboederijen”. 
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Sociale zorg 
 
Wat wil het CDA bereiken? 

 
Sociale zorg stimuleren door de beschikbare sociale voorzieningen actief 
uit te dragen en voldoende faciliteiten te scheppen voor mantelzorg(ers). 

 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Actief met steunmaatregelen omgaan met één duidelijk en toegankelijk 

loket in het gemeentehuis  
• Actief inspelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied 

van sociale zorg (bv. Bijna-thuis-huis) 
• De bijdrageregelingen actief uitdragen; zwemles moet voor iedereen 

(financieel) mogelijk zijn 
• Slim omgaan met combinaties van functies, bijvoorbeeld 

woonservicezones combineren met maaltijdbereiding door scholen. 
• De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) adequaat 

invoeren op een dienstverlenende manier met actieve betrokkenheid 
van de belangenbehartigers.  

• Snelle afwikkeling van zorgaanvragen. 
• Werkloze jongeren actief aan het werk zetten.  
• Betrek vroegtijdig het Cliënten Platform sociale zorg bij 

beleidsvorming. 
• Optimaal gebruik maken van mantelzorg en dit stimuleren en 

faciliteren. 
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Voorzieningen gehandicapten 
 
• Maatwerk leveren binnen de wettelijke grenzen en afspraken zoals 

momenteel in Deurne gelden. Niet tornen aan 1½ x norminkomen en de 
kwaliteit van de scootmobielen.   

• Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in het kader van 
mantelzorg. 

• Bij de realisatie van gebouwen en infrastructuur goed rekening houden 
met de toegankelijkheid voor gehandicapten. 

• Een snelle afhandeling van procedures. 
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Onderwijs 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Onderwijs is niet alleen leren, maar een brede maatschappelijke 
voorziening. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen bevorderen met 

inachtneming van de vereisten voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. Bij nieuwbouwplannen en plannen tot renovatie 
dient hier rekening mee te worden gehouden. 

• Het scholenvierkant impulsen geven om haar rol wáár te kunnen maken 
als brede maatschappelijke voorziening in de vorm van combinaties 
met de woonservicezone, de sport en het bedrijfsleven van Deurne. 

• Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsplan zodat alle leerlingen in 
een goed gebouw zitten. 

• Schoolomgeving en schoolroutes veilig maken. Specifieke aandacht 
voor het onderwijsvierkant in relatie tot de wijk Sint Jozef. 

• Stimuleren van interacties tussen onderwijs en het bedrijfsleven via 
stages en samenwerkingen. 

• Professionalisering van de peuterspeelzalen verder gestalte geven en    
opnemen in de brede school gedachte. 
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Sport 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Voldoende ontwikkelingsruimte voor de sportverenigingen met respect 
voor eigen identiteit. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 

• Instandhouden en stimuleren van sportvoorzieningen voor jeugd en 
senioren door een actief subsidiebeleid. 

• Het leggen van dwarsverbanden tussen diverse sportaanbieders en 
andere aan sport gerelateerde sectoren (scholenvierkant!). 

• De Frans Hoebenshal vervangen door een multifunctionele sport- en 
evenementenaccommodatie. 

• Gymzalen in de dorpen instandhouden en in de wijken slim 
integreren met de overige maatschappelijke voorzieningen 
(bijvoorbeeld met woonservicezones, met uitzondering van Liessel). 

• In goed overleg met de buitensportverenigingen zoeken naar een 
optimaal ruimtegebruik. 

• Op de Kranenmortel, ZSV en SV Deurne handhaven en indien er  
ruimtegebrek is kan de hockeyclub bijvoorbeeld verplaatst worden 
naar het sportterrein in de Sint Jozef. 

• Iedere buitensportvereniging zijn eigen identiteit laten behouden. 
• Geen privatisering van de binnensport. 
• Tegengaan van met de horeca concurrerende activiteiten in sportclub 

kantines. Sluitingstijden afspreken zodanig dat interne activiteiten 
van sportclubs hiervan geen nadeel ondervinden. 
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Kunst en cultuur 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
De kunst en cultuur die Deurne bezit, op een verantwoorde wijze koesteren 
en uitdragen. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Stimuleren van deelname van jongeren aan harmonieën, fanfares, 

drumbands, koren, Muziekschool, Balletschool, Vrije Academie, 
hobbyclubs en gilden door middel van jeugdsubsidies. 

• Behouden van de bibliotheek uitleenposten in Liessel, Neerkant en 
Helenaveen. 

• Verantwoord zuinig zijn op monumenten: karakteristieke gebouwen en 
landschappen. 

• De status ‘beschermd dorpsgezicht’ voor de kom van Helenaveen laten 
vervallen. 

• De Heemkundekring betrekken bij het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek in het kader van het verdrag van Malta. 

• Museum de Wieger stimuleren om een culturele en toeristische 
trekpleister te worden. 

• Het nieuwe culturele centrum moet beschikbaar zijn voor uitvoeringen 
van onze lokale verenigingen, daarnaast moeten andere professionele 
schouwburgvoorstellingen ingepland worden. De exploitatie moet in 
handen komen van een goede ‘culturele ondernemer’. 
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Veiligheid en handhaving 

 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Een consequent handhavingsbeleid op basis van afspraken gericht op 
sociale veiligheid, gezondheid en geloofwaardigheid. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Uitvoeren van het handhavingsprogramma waarbij het beleid gericht is 

op het oplossen van de overtreding op basis van gelijke behandeling.  
• Roken, alcohol, drugs en gokproblematiek onder jongeren te bestrijden 

o.a. door voorlichting en opzetten ontmoedigingsbeleid. 
• Geen coffeeshop te gedogen maar de ‘0’-optie te handhaven. 
• Mensen stimuleren om elkaar aan te spreken op hun eigen 

verantwoordelijkheden. De buurtbrigadier kan hierin een coachende rol 
vervullen. 

• Meer “Lik-op-stuk”-beleid te voeren en een strengere aanpak via ‘Halt-
winkel’. 

• Verruimde openingstijden horeca voortzetten waarbij de eigen 
verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemers een belangrijk 
onderdeel is. Dus een actief deurbeleid voeren. 
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Verkeer en vervoer 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
Een juiste balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en mobiliteit.  
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Het station uitbouwen tot een verzamelpunt voor alle personenvervoer 

via trein, bus en taxi. 
• Brabant Spoor tot Deurne doortrekken zodat snelle verbindingen 

ontstaan tussen Deurne en de belangrijke steden in Brabant. 
• Actief stimuleren en slim combineren van openbaar en 

vraagafhankelijk vervoer (plustaxi, buurtbus, leerlingenvervoer, 
treintaxi, etc.). 

• Afronden van de rondwegenstructuur door middel van het realiseren 
van de zuidelijke omleiding en de voorbereiding starten voor een 
spoorwegonderdoorgang bij de Binderendreef.       

• Indien het huidige tracé voor de Zuidelijke omleiding door de Raad van 
State wordt afgekeurd dan wil het CDA ook het tracé startend op de 
rotonde van de Vlierdensedreef met de  Vloeieindseweg via een 
gedeelte over de Vloeieindseweg, achter de sportvelden van SJVV om 
en aansluitend op de Theo van Doesburgstraat richting rotonde op de 
Liesselseweg onderzoeken. 

• Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, 
voetgangers, rollators, gehandicapten, ouderen).  

• Bijzondere aandacht voor de verkeersafwikkeling van het 
scholenvierkant in de Sint Jozef. De infrastructuur moet klaar zijn bij 
de afronding van de werkzaamheden aan het scholenvierkant. 

• Aanpak onveilige kruisingen en wegvakken. 
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• Terughoudend omgaan met het aanleggen van verkeersremmende 

maatregelen.  
• Verkeerseducatie en projectsubsidies t.b.v. scholing en voorlichting. 
• Achteraf betalen invoeren bij betaald parkeren.  
• Verbetering van de B-wegen in het buitengebied in combinatie met 

onderzoek naar de verbetering van de onverharde wegen. 
• Onderhoud van wegen in het buitengebied sterk verbeteren. 
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Openbare ruimte 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Actief betrekken van de bewoners bij het inrichten van de openbare ruimte. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 

 
• Optimaal overleg met burgers bij plannen, uitvoering, beheer en 

onderhoud. 
• Optimale benutting van budgetten (IBOR: Integraal Beheer Openbare 

Ruimte) en doorgaan met de gelijktijdige aanpak van zaken als 
verharding, riolering en openbaar groen. 

• De inrichting mede afstemmen op mensen met een handicap: o.a. 
verlagen stoepranden en gemarkeerde routes voor visueel 
gehandicapten.  

• Snelle klachtenafhandeling via het meldpunt. 
• Goede openbare verlichting mede in verband met de sociale veiligheid. 
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Milieu 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Werken aan milieu waarbij gezondheid en veiligheid speerpunt zijn op een 
manier waarbij milieu een toegevoegde waarde is in plaats van 
toegevoegde kosten. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
• Doorgaan met beleid dat gericht is op verbetering van het milieu met 

accent op een gezonde en veilige leefomgeving. 
• Bevorderen van zorgvuldig gebruik van water, lucht en bodem ter 

voorkoming van verspilling, schade of verontreiniging.  
• Bij financiële meevallers voor de aanleg van riolering in het 

buitengebied wordt de eerste 1.000 euro toebedeeld aan de bewoners 
van het buitengebied, het overige wordt verdeeld over alle 
aansluitingen van Deurne. 

• Indien ondernemers meewerken aan terugkoppeling van gegevens in 
het kader van de milieuvergunning, wordt handhaving sterk versoepeld. 

• Energiebesparende maatregelen consequent toepassen. 
• Een professioneel NMEC blijven steunen zodat zij hun educatieve en  

voorlichtende taak kunnen blijven uitvoeren. 
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Dienstverlening 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Een klantgerichte houding waarbij efficiënt gewerkt wordt. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken?  
 
• Minder regelgeving en snellere doorlooptijden. 
• Door efficiënt te werken de prijs/kwaliteitverhouding van de verleende 

diensten verbeteren. 
• Concrete producten via de website aanbieden. 
• De dorps- en wijkraden betrekken bij het afstemmen van de 

dienstverlening op de wensen van de bewoners. 
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Financiën 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Een ondernemende gemeente waarbij het nemen van verantwoorde risico’s 
acceptabel is. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken?  
 
• Een gezonde gemeentebegroting die helder en inzichtelijk is. 
• Gepaste OZB-heffing in relatie tot noodzakelijke uitgaven. Alleen bij 

aantoonbaar voordeel en resultaat mag de heffing aangepast worden: 
Voor wat hoort wat! 

• Leges en andere kosten betaalbaar houden op basis van een juiste 
prijs/kwaliteit verhouding. 

• Subsidiemogelijkheden van hogere overheden optimaal benutten. 
• Een slim beleid door stapeling van budgetten, door samenhang en door 

maatwerk. 
• Onnodige risico’s vermijden, verzekeren dan wel afdekken middels   

overeenkomsten. 
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Tot besluit 
 
Ook de afgelopen vier jaren is er weer veel tot stand gekomen. Daaraan heeft het 
CDA in een coalitie met Deurne 19Nu en het Progressief Akkoord mede inhoud 
gegeven. 
 
Onze CDA-wethouders hebben hun portefeuilles voortreffelijk beheerd. Onze 
wethouder Peter Maas is in 2003 benoemd als burgemeester van Sint Oedenrode 
en opgevolgd door Henk Kerkers. In 2005 zijn we met de droeve omstandigheid 
geconfronteerd dat onze wethouder Wim Berkers is overleden. Toon Aldenzee is 
toen bereid geweest om de moeilijke taak op zich te nemen om het werk van onze 
Wim voort te zetten. 
 
De CDA-raadsleden en de burgercommissieleden hebben veel tijd en energie 
gestoken in het goed besturen van de gemeente. Daarover heeft de fractie 
regelmatig verantwoording afgelegd bij zowel het CDA-bestuur, de leden 
als bij de burgers via de maandelijkse openbare fractievergaderingen. 

 
Dat willen wij ook de komende periode blijven doen: 

het CDA komt naar u toe! 
Bestuur CDA-Deurne namens deze, 

de programmacommissie: 
Theo Aarts, Iwan Gijsbers, Andriëtte van Hout, Henk Kerkers en  

Bob Wagemaker. 
 
 

 


