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CDA: Thuis in Deurne! 
 
Geachte leden en kiezers. 
 
Voor u ligt het concept verkiezingsprogramma van het CDA 
Deurne voor de periode 2010-2014. Een programma met 
heldere keuzes dat mede door u tot stand is gekomen.  
In vervolg op 4 jaar geleden heeft het CDA Deurne opnieuw 
gekozen voor een interactieve aanpak om het programma 
inhoud te geven: deze keer in de vorm van brunche-gesprekken 
met Deurnese burgers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties.  
De bijdragen van de deelnemers waren zeer waardevol en zijn 
benut voor ons programma. Ook is er in de afgelopen 4 jaren 
tijdens de openbare fractiebijeenkomsten en de 
themabijeenkomsten volop informatie verkregen. Deze 
interactieve werkwijze heeft veel programmapunten opgeleverd. 
Deze zijn zorgvuldig getoetst en waar passend verwerkt in dit 
programma. 
Op 28 oktober 2009 is het verkiezingsprogramma definitief 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van het CDA-
Deurne. Het programma dient als raamwerk, een leidraad voor 
de komende periode en voor het voeren van eventuele 
onderhandelingen bij coalitievorming. 
 
Samen met de 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 3 
maart 2010. Ook voor de komende periode zullen we 
collegeverantwoordelijkheid op ons willen nemen en ons 
inzetten voor een Deurne met ambitie. CDA: Thuis in Deurne! 
 
 
Bob Wagemaker, 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 feeling heeft met de inwoners van 
Deurne en betrokken is met Deurne. Kortom: Het CDA is thuis 
in Deurne! Via openbare fractiebijeenkomsten, 
themabijeenkomsten en natuurlijk onze programma-brunches in 
2009 hebben wij hieraan vorm gegeven en 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. Wonen: Meer bouwen, starters- en seniorenwoningen, 
marktgericht. Wachtlijsten aanpakken en groeien naar 
35.000 inwoners 

2. Leefbaarheid: Woonservicezones in Sint Jozef, Liessel 
en Zeilberg, gemeenschapsaccomodatie voor Heilige 
Geest parochie en Koolhof, voorzieningen ouderen-
proof   

3. Deregulering: Minder gemeentelijke regelgeving, meer 
verantwoordelijkheid voor onze inwoners  

4. Jongeren: Ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren 
boven de 12 in alle wijken en dorpen, Brede school te 
starten in de Koolhof, professionalisering 
peuterspeelzaalwerk, subsidiëren van jongerenleden bij 
verenigingen  

5. Economie: Spoorzone herontwikkelen, realiseren 
zuidelijke omleiding, faciliteren bedrijfshuisvesting, 
Deurne als centrum van de Peel, glastuinbouwgebied 

 
Het is nu 2010. Wat is ervan terechtgekomen? Kijk maar eens 
rond in Deurne.  
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Hieruit blijkt dat het CDA thuis is in Deurne op het gebied van 
wonen: 
Er is fors gebouwd in de afgelopen 4 jaren en er staan nog 
diverse projecten op stapel! 
 
Het CDA is thuis in Deurne op het gebied van Leefbaarheid: 
De woonservicezones zijn gerealiseerd of in aanbouw in Sint 
Jozef en Liessel, in Zeilberg is gestart met de voorbereidingen. 
Er wordt gewerkt aan een gemeenschapsaccomodatie in de 
Heilige geestparochie in de voormalige kerk, voor de Koolhof 
zijn de eerste plannen gemaakt, er zijn veel voorzieningen 
getroffen voor de ouderen in de nieuw ge- en verbouwde 
gemeenschapsaccomodaties en het nieuwe Cultuur Centrum 
Deurne. 
 
Het CDA is thuis in Deurne op het gebied van Deregulering: 
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is fors uitgedund, 
de regelgeving rond het kappen van bomen is flink 
vereenvoudigd en het aanvragen en verantwoorden van 
subsidies is een stuk makkelijker geworden. 
 
Het CDA is thuis in Deurne op het gebied van Jongeren: 
In de wijken en dorpen is het maken van 
ontmoetingsvoorzieningen flink gestimuleerd, er is een brede 
school gerealiseerd in de Sint Jozef en Liessel, de plannen voor 
de Koolhof liggen klaar, het peuterspeelzaalwerk is 
geprofessionaliseerd en in de nieuw vastgestelde 
subsidieverordening worden jongerenleden extra 
gesubsidiëerd. 
 
Het CDA is thuis in Deurne op het gebied van Economie: 
De herontwikkeling van de Spoorzone is in volle gang, de 
ligging van de zuidelijke omleiding is vastgesteld en de 
realisatie hiervan is gestart. Er is meer dan voldoende 
industrieterrein beschikbaar voor bedrijven. Deurne heeft zich 
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verder opgewerkt als centrum van de Peel door het prachtige 
nieuwe centrum, het opknappen van de wegen in het 
buitengebied, het verfraaien van Helenaveen en het verder 
uitbouwen van Deurne als hippische gemeente en het 
glastuinbouwgebied ligt klaar voor de tuinders!   
 
Kortom: Het CDA staat voor haar programma, komt haar 
uitspraken na en is daarmee een partij van en voor Deurne die 
zich niet alleen thuis voelt in Deurne, maar ook goed thuis is in 
Deurne en thuis hoort in Deurne! 
   
Deze lijn gaan wij uiteraard voortzetten. Want we zijn nog lang 
niet klaar. Ook voor de komende periode 2010-2014 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!  
 
Vooraf aan de behandeling van alle thema’s pleit het CDA 
Deurne voor integrale aandacht binnen de diverse thema’s in 
ons programma voor die zaken die van belang zijn voor minder 
validen. Het betreft met name de zaken zoals vermeld in 
agenda 22. Agenda 22 heeft tot doel om de 22 VN standaard 
regels vast te leggen in beleidsplannen voor mensen met een 
functiebeperking van welke aard dan ook. Of het nu gaat om 
verkeer en vervoer, leefbaarheid, wonen, sport of kunst en 
cultuur; in elk thema moet de gemeente als vast onderdeel 
aandacht besteden aan die zaken die van belang zijn voor 
minder validen met als leidraad hiervoor agenda 22. 
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Economie en werkgelegenheid 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Ondernemers in Deurne mogelijkheden bieden voor de 
toekomst, waarbij werkgelegenheid voor onze inwoners voorop 
staat. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken?  
 
 Masterplan Spoorzone realiseren met woningbouw in 

middengebied en bedrijfsverplaatsingen naar nieuwe of 
bestaande bedrijventerreinen in Deurne. Deze 
kwaliteitsverbetering is ons geld waard! 

 Uitvoeringsplannen maken samen met ondernemend Deurne 
om bestaande bedrijventerreinen net zo aantrekkelijk te 
maken als een nieuw bedrijventerrein. 

 Voldoende bedrijventerrein beschikbaar in Deurne, Liessel en 
Neerkant  

 Faciliteren parkmanagement en duurzaam ruimtegebruik op 
alle industrieterreinen. 

 Stimuleren aanleg glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen en 
locatie De Poort. 

 Met partners opleidingscentrum NHB Deurne ontwikkelen tot 
het paarden kennis- en bedrijvencentrum van Nederland. 

 Proactief relatiebeheer door de gemeente richting bedrijven 
met onder andere een digitaal ondernemersloket en een 
actief beleid ten aanzien van het binnenhalen van 
(hoogwaardige) industrie. 

 Speciaal aandacht voor en faciliteren van startende 
ondernemers. 

 Opzetten dorpsmanagement gemeente Deurne breed, zodat 
Deurne een bovenlokale uitstraling heeft met een 
aantrekkelijk winkel- en verblijfscentrum in combinatie met 
een optimale afstemming van evenementen.  
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 Brede stagecoördinatie voor Deurne opzetten met bedrijven, 
scholen, maatschappelijke organisaties en overheid. 

 Aantrekkingskracht van het centrum versterken door 
uitbreiden van de weekmarkt via Raadhuisstraat naar 
Martinetplein en uitbreiden van het winkelaanbod voor niet 
dagelijks boodschappen in het centrum van Deurne. 

 Bestaande detailhandel en horeca heeft voorrang op 
ambulante handel. 

 
 
Jeugd– en jongeren 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Jongeren en hun organisaties betrekken bij beleidsvorming en 
totstandkoming van voorzieningen voor de jeugd. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 De gemeente biedt, samen met scholen, (sport)verenigingen 

en maatschappelijke instellingen, programma’s aan die zijn 
gericht op een actieve en gezonde leefstijl van kinderen en 
jongeren. 

 Ouders en jongeren bewust maken van gevaren en gevolgen 
van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. 

 Stimuleren van initiatieven voor vrijetijdsbesteding voor 
jongeren van 13 tot 16 jaar.  

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren en daarin de 
regie nemen voor de noodzakelijke afstemming tussen jeugd-
gezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdbeleid, jeugdzorg, 
lokale scholen en algemeen maatschappelijk werk. 

 Stichting Welzijn Deurne ondersteunen in haar uitvoering van 
het jongeren beleid 

 Jongeren van 18 tot 27 jaar mogen niet aan de kant staan: 
Werken of studeren! 



Verkiezingsprogramma CDA Deurne                                                2010-2014
 

 
8

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? 
 
 Actieve invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) op het gebied van aansturing van de zorgaanbieders 
zodat kwaliteit behouden blijft ondanks marktwerking. 

 Speciale aandacht voor het thema eenzaamheid door middel 
van slim bouwen van seniorenwoningen en integreren van 
moderne domotica- en mediavoorzieningen. En daarnaast 
toegankelijk houden van groepsactiviteiten voor ouderen (bv. 
“Bewegen voor ouderen”) 

 Extra consulent-capaciteit voor ouderen, die niet alleen 
adviseren, maar ook actief helpen. 

 Mogelijkheden creëren voor ontmoetings- cq. 
informatiecentra voor ouderen. Maak hierbij slimme 
combinaties met de aanwezige accommodaties en de te 
realiseren woonservicezones. Mogelijkheden creëren dan wel 
faciliteren zodat ouderen als stel zolang mogelijk bij elkaar 
dan wel vlak bij elkaar kunnen blijven. 

 Bij de aanleg van infrastructuur en openbaar 
verkeervoorzieningen moeten voorzieningen voor de ouderen 
meegenomen worden (wachtruimtes bij de bushaltes, 
mobiliteitsvriendelijke stoepen en wegen, etc.). 
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Leefbaarheid in dorpen en wijken 
 
Wat wil het CDA bereiken ? 
 
Burgers, verenigingen en vrijwilligers waarderen, stimuleren 
maar vooral goed faciliteren om de leefbaarheid binnen de 
dorpen en wijken te behouden of te vergroten. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken ? 
 
 Uitvoeren van de vastgestelde IDOP’s (Integraal Dorp 

Ontwikkelings Programma). 
 Burgers en dorps– en wijkraden betrekken in de 

overlegstructuur en bij de uiteindelijke besluitvorming op het 
gebied van leefbaarheid en inrichting van hun directe 
omgeving. 

 Introduceren en faciliteren van gezamenlijk informele 
bijeenkomsten voor dorps- en wijkraden met als doel om 
elkaar beter te leren kennen en om informatie en ervaringen 
uit te wisselen. 

 De communicatie van gemeente naar burgers, verenigingen 
en dorps- en wijkraden verbeteren met daarin een belangrijke 
rol voor de dorps- en wijkradencoördinator en het 
klantencontactcenter. 

 Gemeenschapsvoorziening in elk dorp of wijk op maat 
volgens de vastgestelde voorzieningentrap; daar waar 
mogelijk multifunctioneel maken. 

 Speelmogelijkheden (speelveldjes) creëren en 
speelruimteplan verder uitvoeren en zorgen voor voldoende 
groenvoorzieningen of zelfs uitbreiden. 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de eigen woon- en 
leefomgeving en ondersteunen van bewonersinitiatieven. 
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Sociale zorg 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Sociale zorg stimuleren door de beschikbare sociale 
voorzieningen pro-actief uit te dragen en daarbij 
samenwerken met en gebruik maken van de ‘voelsprieten’ in 
de praktijk.  
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Het invoeringstraject van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) in goed overleg met de betrokken 
maatschappelijke instanties snel en adequaat afronden.   

 Gemeente moet een actieve sturende rol oppakken binnen de 
inrichting van de WMO. Bijvoorbeeld door invloed uit te 
oefenen op indicatie, zorgpartijen ‘dwingen’ tot 
samenwerking, pro-actieve communicatie via het zorgloket in 
samenwerking met partijen en mensen uit de dagelijkse 
praktijk en het gebruik maken van beschikbare vrijwilligers 
naast de medewerkers van Stichting Welzijn Deurne.  

 WMO loket moet laagdrempelig worden voor de burgers van 
Deurne. Huisvesten buiten het gemeentehuis in combinatie 
met andere loketten. 

 Actief inspelen en ondersteunen van met name kleinschalige 
initiatieven op het gebied van sociale zorg (bv. 
buurtbemiddeling, buurtzorg en wijkcentra). 

 Actief inspelen op het thema eenzaamheid. 
 Adequate begeleiding van werkeloze burgers met als doel 

hen sterker naar nieuw werk te brengen en voorkomen dat 
mensen in gaten vallen tussen verschillende regelingen door 
snelle afhandeling van BBZ en/of schuldhulpverlening. 

 Snelle afwikkeling van zorgaanvragen door mensen niet 
alleen door te verwijzen maar concreet de zorgvragers helpen 
en meer richten op preventie. 
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 Zorgvuldige integratie van bewoners vanuit 
ORO/zorgboog/GGZ(patiënten) in woongemeenschappen; 
goede communicatie is hierbij van groot belang. 

 Bewerkstelligen van de verhuizing van Stichting Welzijn 
Deurne naar het centrum met daarbij spreekuren op locatie in 
de kerkdorpen en/of de woonservicezones. 

 Palliatieve zorg realiseren in samenwerking met andere 
gemeentes en zorgaanbieders om het aanbod optimaal af te 
stemmen op de vraag. 

 Integrale aandacht voor zaken die minder validen binnen 
onze gemeenschap aangaan. Leidraad hiervoor is Agenda 
22. 
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Onderwijs 
 

Wat wil het CDA bereiken? 
 
De kwaliteit van het onderwijs staat voorop! 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Basisscholen worden brede scholen die uitgroeien tot een 

basisvoorziening waarin ook de voor-, tussen- en naschoolse 
opvang en peuterspeelzaalwerk een plek hebben en waarbij 
de toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk 
laagdrempelig is.  

 Evalueren professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 
om te beoordelen of 100% professionaliseren de volgende 
stap moet worden. 

 Overheid, onderwijs en arbeidsmarkt samen plannen op laten 
stellen en onderwijs meer deelgenoot maken dan nu het 
geval is.  

 Meer onderwijsaanbod gericht op zorg. 
 Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van groot 

belang. Stimuleren van “Ouders als partner in onderwijs”.  
 Omgeving van de scholen moet per definitie kindvriendelijk 

zijn; kind voorrang en 30 km zone zijn voorbeelden om dit te 
borgen. Veranderen denktrend van ‘auto heeft voorrang’ naar 
‘kind heeft voorrang’.  

 Promoten van het kind naar school brengen met de fiets in 
plaats van met de auto. In dit kader dus ook zorgen voor 
veilige schoolfietsroutes. 

 In het kader van het onderwijs huisvestingsplan onderzoeken 
welke negatieve bijwerkingen er zijn vanwege de 
doordecentralisatie van het onderhoud van gebouwen naar 
het onderwijs zelf en in overleg met het onderwijs opstellen 
van pakket maatregelen om deze negatieve bijwerkingen te 
verminderen of zelfs geheel weg te nemen.  
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Sport 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Sportvoorzieningen beschikbaar voor iedereen en daarmee 
tevens bevorderen gezondheid en goede sociale en 
maatschappelijke samenhang.  
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Het CDA hecht aan een bloeiend (sport) verenigingsleven. De 

gemeente biedt sportverenigingen financiële en 
organisatorische ondersteuning waar nodig. Onderhoud en 
tijdige vernieuwing van sportaccommodaties vragen blijvende 
aandacht. 

 De Frans Hoebenshal omvormen tot een multifunctionele 
sport- en evenementenaccomodatie. 

 Realiseren nieuwe ruime binnensport accommodatie in 
Liessel die tevens dienst kan doen voor Neerkant en 
Helenaveen. 

 Blijven waken voor gymvoorzieningen in de dorpen en in de 
wijken. Daar waar mogelijk slim integreren met de overige 
maatschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld met 
woonservicezones). 

 Waken voor behoud diploma zwemmen in de gemeente 
Deurne. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor een clublocatie voor de drie 
zwemverenigingen die Deurne rijk is waarin hun eigen 
identiteit beter tot zijn recht komt.  

 Aktief ondersteunen van (sport)verenigingen in het werven 
van vrijwilligers.  

 Geen privatisering van de binnensport. 
 Afronden knelpuntenanalyse buitensport voor die 

buitensporten die nog niet mee zijn genomen. 
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Kunst en cultuur 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
De kunst en cultuur die we hebben in Deurne op een 
verantwoorde wijze koesteren en uitdragen. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Stimuleren van deelname van jongeren en ouderen aan 

harmonieën, fanfares, drumbands, koren, muziekschool, 
balletschool, Vrije Academie, hobbyclubs en gilden en het 
bevorderen van korte lijnen tussen de basisscholen, Centraal 
overleg Bond van Ouderen en RICK (Regionaal Instituut voor 
Cultuur en Kunst). 

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

 Verantwoord zuinig zijn op monumenten, karakteristieke 
gebouwen en landschappen. De gemeente moet hierin 
maximaal faciliteren. 

 Het Cultureel Centrum dusdanig faciliteren en managen dat 
zij een gevarieerd programma aan kan bieden en daarbij 
(financieel) toegankelijk is en blijft voor onze verenigingen, 
initiatieven uit de bevolking en vrijetijdsbesteding van ouderen 
en jongeren. 

 De samenwerking tussen RICK en het Cultuur Centrum 
Deurne bevorderen zodat zoveel mogelijk uitvoeringen van 
docenten en leerlingen hier plaats kunnen vinden. 

 Museum de Wieger stimuleren om een culturele en 
toeristische trekpleister te worden op basis van taakstellend 
beleid. 

 
Kerken 
Het CDA wil speciale aandacht voor alle kerken in de gemeente 
Deurne. De gemeente moet hierin een actieve rol oppakken en 
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gezamenlijk met de betrokken bewoners en partijen sturing 
geven aan het proces met betrekking tot de invulling van de 
toekomst van de kerken. Daarnaast staat het CDA erop dat de 
monumentale kerken als karakteristiek gebouw gehandhaafd 
moeten blijven waarbij op een slimme manier invulling gegeven 
moet worden aan de religieuze maar ook niet-religieuze 
functie(s) die deze kerkgebouwen kunnen vervullen. 

 
 

Veiligheid en Handhaving 
 
Wat wil het CDA bereiken ? 
 
Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de 
thuissituatie als in de publieke ruimte. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken ? 
 
 Proactief voorlichten, aanpakken en ontmoedigen van roken, 

het gebruik van alcohol en drugs en het gokken. 
 Veiligheid borgen door meer te investeren in buurtbrigadiers, 

wijkagenten, buurtbemiddelaars en wijkbeheerders. 
 Geen coffeeshop gedogen maar het ‘0’ optiebeleid blijven 

handhaven. 
 Continueren ‘lik op stuk beleid’ en consequente aanpak via 

Halt bureau. 
 Zorg dragen voor veilige openbare ruimte (verlichting, 

onderhoud wegen, oversteekplaatsen en passend openbaar 
groen). 

 Handhavingprogramma moet hoofdzakelijk gericht zijn op 
veiligheid, gezondheid en leefbaarheid waarbij de uitvoering 
met gezond verstand ingevuld moet worden.  

 Actief deurbeleid voeren bij de horeca, waarbij 
horecaconvenant leidend is. 
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Wonen  
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Voldoende aantrekkelijke woningen ontwikkelen waar mensen 
graag willen wonen!  
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Een actieve grondpolitiek inclusief strategische 

grondaankopen. 
 Een actueel bouwprogramma dat aansluit bij de vraag uit de 

markt, met name voor starters en senioren waarbij voldoende 
ruimte is voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). Hiervoor goede prestatieafspraken met woningbouw-
verenigingen. 

 In het woningbouwprogramma naast verdeling in kerkdorpen 
ook een verdeling kern Deurne naar Sint Jozefparochie, 
Zeilberg, Walsberg en Centrum Deurne in goede verhouding. 

 Meer grondgebonden woningen en minder appartementen. 
 Terughoudend met hoogbouw in Dorpse omgeving. 
 Bouwen binnen de kom en in de dorpen met voldoende 

‘groen’ en parkeervoorzieningen. 
 Slimme combinaties maken tussen wonen en 

maatschappelijke voorzieningen (woonservicezones) 
passend bij de gemeenschap en omgeving. 

 Minder regels en een snelle afhandeling van vergunningen. 
 Welstandsadvies vooraf in plaats van welstandsbeoordeling 

achteraf in combinatie met beeldkwaliteitsplannen. 
 Geen vierde woonwagenlocatie realiseren in de periode 

2010-2014. 
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 Meer communicatie over het belang van duurzaamheid naar 
onze inwoners op het gebied van zowel bestaande als 
nieuwbouw. 

 Bij nieuwe bouwprojecten stimuleren dat er rekening 
gehouden wordt in ontwerp en bepaalde voorzieningen om in 
de toekomst levensloopbestendige maatregelen eenvoudig te 
kunnen realiseren. 
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Verkeer en vervoer 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Streven naar een optimale bereikbaarheid, veiligheid en 
mobiliteit.  
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Het station uitbouwen tot een P+R voorziening voor alle 

personenvervoer via trein, bus, taxi, fiets en auto met 
voldoende parkeergelegenheid en voorzieningen treffen om 
instappen voor minder validen makkelijker te maken. 

 Deurne handhaven als intercity station.  
 Realiseren van de zuidelijke omlegging en doorgaand verkeer 

door het centrum weren.  
 Realiseren spoorwegonderdoorgang bij de Binderendreef. 
 Uitvoering plan achterstallig onderhoud wegen. 
 Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers 

(fietsers, voetgangers, minder validen, ouderen). 
 Terughoudend omgaan met het aanleggen van 

verkeersremmende maatregelen.  
 Verkeerseducatie en projectsubsidies ten behoeve van 

scholing en voorlichting. 
 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de N270 (Helmond-

Deurne-Venray) en aansluitende wegen zoals de 
Milhezerweg. 

 Kruisingen overzichtelijk maken  door zichthoeken verruimen, 
afstanden tussen bomen vergroten en afstand van bomen tot 
de weg. 

 Fietspad op de centrumring Deurne doortrekken daar waar de 
mogelijkheid zich voordoet. 



Verkiezingsprogramma CDA Deurne                                                2010-2014
 

 
19

Openbare ruimte 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen 
wonen, werken en recreëren, tussen economische en 
ecologische functies. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 

 
 Burgers betrekken bij plannen, uitvoering, beheer en 

onderhoud. Wijk- en dorpsraden zijn hierin een belangrijke 
partner. 

 Het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van groen is 
goed voor de sociale samenhang tussen bewoners. 

 Nog beter de inrichting afstemmen op minder validen. 
Hiervoor uitgebreid overleg met betreffende 
belangenorganisaties om knelpunten te identificeren en op te 
lossen.  

 Rentmeesterschap is leidend bij keuzes in de openbare 
ruimte ofwel de keuzes moeten niet schadelijk zijn voor 
volgende generaties, levensloopbestendig zijn en 
aanpasbaar. 

 Optimale benutting van budgetten (IBOR) en doorgaan met 
de gelijktijdige aanpak van zaken als verharding, riolering en 
openbaar groen. 

 Snelle klachtenafhandeling via het meldpunt. 
 Bij de aanleg integraal sociale veiligheid meenemen. 
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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.  

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

 Energiebesparende maatregelen consequent toepassen. 
 Een professioneel NMEC (Natuur & Milieu Educatie Centrum) 

blijven steunen zodat zij hun educatieve en voorlichtende 
taak kunnen blijven uitvoeren. 

 Wanneer sprake is van gemeentelijke invulling van 
milieubeleid, bijvoorbeeld op het gebied van geuremissie, dan 
vindt dit plaats in samenspraak met de direct betrokken 
partijen zodat een weloverwogen besluitvorming plaats kan 
vinden. 

 Implementeren van duurzaamheid op een manier waarbij 
aandacht voor milieu toegevoegde waarde oplevert. 
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Buitengebied 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Agrariërs  moeten daadwerkelijk de kans krijgen om het 
buitengebied te beheren. 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken? 
 
 Naast de LOG’s (Landbouw Ontwikkelings Gebied) waarin de 

intensieve veehouderij geconcentreerd wordt, borgen dat de 
niet intensieve veehouderij haar plek in het landelijk gebied 
blijft behouden. 

 Afronden projectvestiging glastuinbouw in Deurne 
(Langstraat).  

 Initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op de 
boerderij, een boerencamping, of een educatiebedrijf bieden 
nieuwe perspectieven voor agrariërs en 
plattelandsondernemers. 

 Het CDA is voorstander van verruiming van de 
bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische 
gebouwen, mits de bestemming en de activiteiten duurzaam 
zijn en passen bij het karakter van de omgeving. 

 Geen verdere aanscherping van regels op de provinciale, 
landelijke en Europese (Natura 2000) regelgeving.  

 De beperking van de toegankelijkheid van de Peel 
compenseren met een fietspad vanuit Liessel het Peelgebied 
in (Snoertsebaan / Leegveld) om deze mooie natuur voor de 
burger zichtbaar te houden. 

 Uitvoeren van ons beleid inzake huisvesting van 
arbeidsmigranten waarbij periodieke evaluatie plaatsvindt om 
indien wenselijk dit beleid aan te passen. 

 Inzetten voor het mogelijk maken van bewoning in kader van  
mantelzorg in bedrijfsgebouwen en onder voorwaarden 
toestaan. 
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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 in goed overleg met de agrariërs 
in dit gebied door inpassing of verplaatsing.  

 Optimale informatievoorziening voor toeristen in Deurne en 
de Peel. 

 Mogelijkheden voor (verblijfs)recreatie verder uitbouwen. 
 Verder uitbouwen en onderhouden van de toeristische 

infrastructuur (fiets-, mountain bike-, wandel- en ruiterpaden). 
 De unieke positie van het Hippisch Centrum te Deurne 

optimaal benutten. 
 Peel meer openstellen voor toerisme, er is teveel ingeleverd 

voor natuur. 
 Bestaande paden herontwikkelen (Liessel / bajonet) en 

(Helenaveen / Griendtsveen). 
 Helenaveen is op de kaart gezet, nu verder promoten (filmpje 

gemeente Deurne). 
 Gemeente faciliteert in overleg recreatie met VVV, Bikkels, 

Willibrordhaege, Bed & Breakfast enzovoort. 
 Effectiviteit van de reconstructie verbeteren. 
 Verplaatsen transport activiteiten in Helenaveen 
 Kleinschalig ondernemen aan huis gebonden beroepen 

faciliteren. 
 Geef aandacht aan toerisme in geheel Deurne 
 



Verkiezingsprogramma CDA Deurne                                                2010-2014
 

 
23

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. 
 Goede communicatie bij nieuwe projecten door burgers 

vroegtijdig bij het project te betrekken. 
 Om kostprijsverlagend te werken mogelijkheden bieden aan 

eigen werkzaamheid burger. 
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Financiën 
 
Wat wil het CDA bereiken? 
 
Bezuinigen waar de burger beter van wordt! 
 
Hoe wil het CDA dit bereiken?  
 
 Een gezonde gemeentebegroting die helder en inzichtelijk is. 
 Aanpassing OZB heffing alleen bij aantoonbaar voordeel en 

resultaat voor onze burgers. 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. 
 In de bestaande begroting zullen middelen vrijgemaakt 

moeten worden. Met deze middelen vangen we toekomstige 
kortingen van het rijk op en maken we nieuwe wensen 
mogelijk. 
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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 DOE! en de PvdA 
mede inhoud gegeven. Onze CDA-wethouder heeft zijn 
portefeuilles voortreffelijk beheerd.  
 
De CDA-raadsleden en de burgercommissieleden hebben veel 
tijd en energie gestoken in het goed besturen van de gemeente 
en het onderhouden van contacten met het maatschappelijk 
veld.  
 
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:  
 

CDA: Thuis in Deurne! 
 
 
 
Bestuur CDA-Deurne  
 
namens deze de programmacommissie: 
Theo Aarts, 
Leo Cuijpers 
Iwan Gijsbers 
Henk Kerkers 
Peter Strijbosch 
Jan van der Zwaan 
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Kandidatenlijst CDA Deurne 3 maart 2010 
 


