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CDA Deurne stelt de inwoner centraal!
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Verkiezingsprogramma CDA Deurne
Geachte leden en kiezers.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Deurne voor
de periode 2018-2022. Een programma met heldere keuzes
omdat het anders kan.
CDA Deurne heeft de afgelopen periode opbouwend kritisch
het bestuur van de gemeente Deurne gevolgd. Dit betekent dat
we goede voorstellen gesteund hebben maar ook hebben we
voorstellen niet gesteund als deze niet leiden tot verbeteringen
voor Deurne en haar inwoners.
Zo hebben we bijvoorbeeld een amendement ingediend om
geen 5,3 miljoen euro extra te investeren in het gemeentehuis.
De al ruim 2,5 miljoen euro die toegezegd is voor
brandveiligheid en onderhoud is in onze ogen voldoende. Het
CDA Deurne investeert liever in haar burgers, in voorzieningen
voor onze dorpen en wijken, in onze jongeren en ouderen, in
verenigingen en in het openbaar groen.
Samen met de kandidaten, met het bestuur, met u en met vele
sympathisanten van het CDA zullen we campagne voeren om
deze boodschap uit te dragen en we hopen dat we op de dag
van de verkiezingen 21 maart 2018 hierin voldoende
ondersteuning krijgen van kiezers zodat we in de komende vier
jaar kunnen werken aan een sterke Deurnese samenleving.
Het CDA Deurne doet het anders en daarom willen we college
verantwoordelijk op ons nemen en met daadkracht maatregelen nemen die nodig zijn voor een mooi Deurne voor werk,
wonen en leefbaarheid! Een Deurne waar we trots op zijn!
Mario Berkers, Voorzitter CDA Deurne
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Zeven thema’s voor de periode 2018-2022
Voor de komende periode heeft CDA Deurne de volgende
thema’s als prioriteit gesteld:
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Investeren in mensen en leefbaarheid: niet investeren
in een luxe villa aan de markt maar investeren in
voorzieningen t.b.v. leefbaarheid, in cultuur en onderwijs,
sport en beweging voor al onze inwoners.
Haalbare transitie van het buitengebied: geen
leugens of ja-nee discussies over de transitie van het
buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen met
aandacht voor de leefomgeving.
Bereikbaar bestuur en burgerparticipatie belonen:
Burgemeester, wethouders en ambtenaren moeten voor
iedere burger eenvoudig te bereiken zijn, burgers moeten
serieus worden genomen, vertrouwen en ondersteuning
krijgen om een succes van de initiatieven te maken.
Veiligheid voorop: Veiligheid voor onze inwoners
betekent: optreden tegen criminaliteit en vandalisme,
zwerfafval, milieufraude, drugsgebruik gecombineerd met
meer zichtbare wijkagenten en een veilige inrichting van de
openbare ruimte.
Slagvaardige zorg: Zorgverlening voor onze inwoners
betekent: schrappen overbodige bureaucratie, direct
handelen waar noodzakelijk, meer inlevingsvermogen,
investeren in plaats van bezuinigen, naar elkaar omkijken
en waar nodig voor elkaar zorgen zodat ouderen zolang
mogelijk in de samenleving mee kunnen doen.
Anders besturen: verantwoordelijkheid gemeenteraad
versus college aanscherpen, raadsprogramma i.p.v.
coalitieprogramma, transparante besluitvorming.
Economie versterken: Trots op de boeren in food en
agro in relatie tot Greenport Venlo, compacter centrum met
cultuur, betrokkenheid met Brainport benadrukken.
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Deurne
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

CDA Deurne staat voor een breed gedragen
raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma voor
de periode 2018-2022 waarbij dualisme
(verantwoordelijkheid raad ten opzichte van B&W) beter tot
zijn recht komt.
Het bestuur van Deurne (Burgemeester en Wethouders)
en de ambtenaren moeten eenvoudig voor inwoners te
bereiken zijn. Een spreekuur kan hierin al de eerste
verbeteringen geven. Daarnaast dient de reactietijd sterk
verbetert te worden.
De extra benodigde 5,3 miljoen voor verbouwing van het
gemeentehuis moet teruggedraaid worden. Bekeken moet
worden hoe op de markt alleen een loketfunctie met VVV
invulling krijgt en huisvesting in bestaande kantoorpanden
gevonden kan worden.
Onderhoud wegen, fietspaden en openbare ruimte op
peil. Gemeente Deurne moet er netjes bij liggen. Groen
kasteelpark beter bijhouden t.b.v. veiligheid jeugd
tennisclubs. We zijn trots op een verzorgd Deurne.
Burgerinitiatieven serieus nemen, beter ondersteunen
om ze succesvol te maken. Burgerparticipatie wordt
gewaardeerd.
Bij voldoende toezicht is minder handhaving nodig.
Handhavingsbeleid opnieuw actualiseren aan de hand van
evaluatie van de afgelopen jaren.
Veiligheid voor onze inwoners verbeteren door optreden
tegen criminaliteit en vandalisme, zwerfafval, milieufraude,
drugsgebruik gecombineerd met meer zichtbare
wijkagenten en een veilige inrichting van de openbare
ruimte.
Verkopen restgronden aan geïnteresseerde inwoners.
Glasvezel in heel Deurne.
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Wijken en Dorpen
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Wijk en dorpsraden krijgen een heldere taakstelling en
rol in burgerparticipatie. Hiervoor dient budget vrij gemaakt
te worden.
Elke wijk/dorp beschikt over een school met gymzaal.
Wijkvoorzieningen is een must voor de sociale
samenhang van een wijk of dorp en de leefbaarheid.
Multifunctioneel invullen waar het kan. Gemeentelijke
services en andere services zoals bloedprikdiensten etc
aanbieden in wijkgebouwen.
Maximaal mogelijke FTE’s wijkagenten (6 voor Deurne)
invullen. Wijkagenten zijn zichtbaar in de gemeenschap.
Aandacht voor woningbouw. Vrije bouwkavels en
seniorenwoningen ook in de dorpen faciliteren. Initiatieven
voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
stimuleren en ondersteunen.
Verlichtingsplan na een jaar evalueren en daar waar
nodig aanpassen om veiligheid te verbeteren.
Huisvesting arbeidsmigranten naast spreiding in dorpen
en wijken ook in buitengebied mogelijk maken.

5

Concept Verkiezingsprogramma CDA Deurne

2018-2022

Jongeren en Ouderen
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Meer faciliteiten voor ouderen in dorpen zoals pinautomaat en bloedprikdiensten.
Ouderenzorg in Deurne betekent dat we naar elkaar
omkijken en waar nodig voor elkaar zorgen zodat zij
zolang mogelijk in de samenleving mee kunnen doen.
Huiskamerprojecten opnemen in de
subsidieverordening
Een goede zorgverlening voor onze ouderen
betekent: schrappen overbodige bureaucratie, direct
handelen waar noodzakelijk, investeren in plaats van
bezuinigen.
Faciliteren in nieuwe woonvormen voor senioren met
eigen inbreng.
Verbeteren bereikbaarheid gemeentelijke diensten
en digitale loketten door aanpassing tijden en adequate
digitale faciliteiten.
Voldoende betaalbare starterswoningen voor
jongeren en introduceren van startersleningen in Deurne
De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit.
Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet
op training, scholing en werkervaringsplaatsen.
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Onderwijs, Zorg en Welzijn
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Onderwijs op maat faciliteren waarbij elke school
beschikt over een gymzaal. Scholen in de dorpen moeten
behouden blijven. Voor Zeilberg een nieuwe school
bouwen.
Goede verantwoorde zorg voor ouderen. Hierbij dienen
keukentafelgesprekken gericht te zijn op het leveren van de
juiste zorg. De bureaucratie en regeldruk in de zorg moet
omlaag.
Geen contra-indicaties bij advies van huisarts.
Mantelzorgers moeten nog beter ondersteund worden.
Inventariseren behoefte om daarop een actieplan te maken.
Voor de knelpunten en problemen in de jeugdzorg moet
extra aandacht komen.
Voor drugs/coffeeshops hanteren we nog steeds de 0optie.
De luier/incontinentie containers weer opnieuw leven in
blazen.
24 uurs vergunning verlening voor mantelzorg woonunits.
Stimuleren werk en activiteiten om armoede en
eenzaamheid te voorkomen.
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Buitengebied
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Geen leugens of ja-nee discussies over de transitie van
het buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen
met aandacht voor de leefomgeving. We zijn trots op
Deurne en dus ook trots op onze boeren.
Primag vervangen door accentgebied landbouw waarbij
geurcontouren de basis vormen voor dit accentgebied.
Eenvoudigere en goedkopere omschakelmogelijkheden
waarbij de ontwikkelmogelijkheden van boer en burger in
het buitengebied versterkt worden!
Duurzaamheid verhogen en werken aan groene energie
Problemen met leefomgeving aanpakken.
Vergunde rechten respecteren.
Waarde van woningen in buitengebied moet behouden
blijven.
Inwoners beter faciliteren door gebruik maken van
veegplan methode om legeskosten te verlagen in plaats van
hoge legeskosten voor individuele ‘postzegelplannen’ te
vragen. Leges voor bestemmingsplan wijzigingen
goedkoper maken.
Actief groenonderhoud van bermen en sloten en
verwijderen dode bomen.
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Economie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Kansen actief oppakken door het aanstellen van een
accountmanager Bedrijven en een accountmanager
Centrum.
Regeldruk omlaag
Spreiding huisvesting arbeidsmigranten.
Afschaffen afvalheffing. Stimuleren circulaire economie.
Realiseren tunnel op Binderendreef en aanpak
spoorovergangen Stationsstraat en Liesselseweg.
Gratis parkeren (blauwe zone) in Deurne centrum.
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) gebruiken
als kraamkamer voor nieuwe bedrijven met duidelijke
afspraken wanneer men naar een industrieterrein dient te
verhuizen.
Op een agrarisch bedrijf meerdere bedrijfsvormen
mogelijk maken.
Actieve deelname aan Greenport en betrokkenheid met
Brainport benadrukken.
Met woningbouw beter op de vraag in de markt
inspelen.
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Vrije tijd
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Het belang van jeugd bij verenigingen is groot daarom
dient de jeugdsubsidie verhoogt te worden.
Verenigingen en instellingen proactief helpen en
ondersteunen bij werving vrijwilligers en bestuursleden.
Op korte termijn een oplossing vinden voor de
huisvestingsproblematiek van de gymnastiek en
turnvereniging die nu nog tijdelijk gehuisvest is in de oude
Huub van Doorneschool die gesloopt moet gaan worden.
Versterken scholenvierkant met een gymsportcentrum.
Recreatieve wandel- en fietsroutes dienen verbetert te
worden om de toeristische aantrekkelijkheid van Deurne te
versterken.
Toegang tot het natuurgebied de Peel niet verder
beperken.
Meer recreatiemogelijkheden in onze gemeente
promoten
Lokale cultuur uitbuiten (Palet van de Peel) waarbij
beschikbaar cultuurgeld niet besteed wordt aan “stenen”
maar aan de “uitvoering”.
Toeristische fietspad route naar Griendtsveen.
Instellen van een evenementenfonds
CCD, De Wieger, Bibliotheek, VVV: samen een sterk
cultuuraanbod!
Bibliotheek: maak Deurne weer trots op de bibliotheek:
tenminste het niveau van Asten en Someren, nadruk op
jeugdbibliotheek en ouderen.
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Tot besluit
Met dit programma wil het CDA Deurne de periode 2018-2022
werken aan een beter Deurne. Daarin wil ze
collegeverantwoordelijkheid nemen om het anders te doen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Investeren in mensen
Bereikbaar bestuur en burgerparticipatie belonen
Haalbare transitie van het buitengebied
Veiligheid voorop
Slagvaardige zorg
Anders besturen
Economische pijlers versterken

Met uw steun, door een stem op 21 maart 2018 op Lijst 4 CDA
Deurne, kunnen we het voor Deurne anders doen.
CDA Deurne Doet het Anders!

Bestuur CDA-Deurne
De programmacommissie

11

