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Verkiezingsprogramma CDA Deurne
Geachte leden en kiezers.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Deurne voor
de periode 2014-2018. Een programma met heldere keuzes dat
mede door u tot stand is gekomen.
CDA Deurne staat voor een krachtige Deurnese Samenleving.
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 19 maart 2014 hierin voldoende
ondersteuning krijgen van kiezers zodat we in de komende vier
jaar kunnen werken aan een sterke Deurnese samenleving. Dit
is nu harder nodig dan ooit. Daarvoor willen we college
verantwoordelijk op ons nemen en met daadkracht maatregelen
nemen die nodig zijn voor een mooi Deurne voor werk, wonen
en leefbaarheid!
Mario Berkers
Voorzitter CDA Deurne
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De samenleving, niet de overheid
In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar
zorgen en samen dingen ondernemen. Van een visie “Deurne
koerst op eigen kracht” in de afgelopen periode naar “Deurne,
een krachtige Samenleving”. Ons ideaal is een gemeente
Deurne waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en
hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente
die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun
verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.
Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van
inwoners, een ondersteunende gemeente en om zekerheid
voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de
vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun
leefomgeving.
In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar
initiatieven om problemen op te pakken. De gemeente Deurne
moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en
ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen
regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende
samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door
samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders
positief moeten staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En
het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te
denken en mee te doen.
Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen,
dat is het uitgangspunt als het om maatschappelijke
instellingen gaat. Stuur meer op wát een instelling moet doen in
plaats van hóé dat gedaan moet worden. Het vraagt
om vertrouwen in de professionals.
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Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Herinrichting Schuifelenberg passend bij het centrum met

financiële bijdrage ondernemers.
 Detailhandel, horeca en OVD zijn gestart met

centrummanagement ‟Das mooi Deurne‟.
 Wijk en dorpsraden worden actief betrokken bij planvorming

en gestimuleerd om zelf met ideeën te komen.
 Muziekonderwijs wordt uitgevoerd door Musicas voor







gezamenlijke harmonieën en fanfares en daarnaast zijn er
meer kansen voor zelfstandige initiatieven van muziekleraren.
Realiseren van een multifunctionele accommodatie op de
plek van Zaal Thijssen voor de Vlierdense gemeenschap
Voormalige Hub van Doornecollege tijdelijk in gebruik voor
diverse maatschappelijke functies.
Dierenweide in Liessel en Deurne in beheer door lokale
stichtingen.
Milhezerweg verkeersveiliger ingericht
Hoofdstraat en kerkplein Liessel heringericht tot
verblijfsgebied met minder doorgaand vracht verkeer

4

Verkiezingsprogramma CDA Deurne

2014-2018

Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 In overleg met dorps/wijkraden jaarlijks prioriteiten stellen

















inzake groenonderhoud en veiligheid. Redelijk
groenonderhoud en laanbomenbeheer vastleggen om
ongewenste situaties zoals verloedering en onveiligheid te
voorkomen.
Beperking van vergunningen. Indien mogelijk voor
onbepaalde tijd en handhaving vindt pas na klachten plaats.
Geef maatschappelijke instellingen die geen subsidie krijgen
ontheffing van het betalen van bepaalde leges als zij zorgen
voor verrijking van de Deurnese samenleving bijvoorbeeld
door het organiseren van evenementen.
Huidige subsidie niveau minimaal handhaven en
“beloningsplan” uitwerken voor maatschappelijke taken die
door verenigingen/vrijwilligers worden uitgevoerd.
Collectief opdrachtgeverschap. Het CDA Deurne blijft
voorstander van collectief opdrachtgeverschap voor
bewoners en bedrijven.
Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd
worden door ruimtelijke regels van de gemeente. Dat geldt
ook voor uitbouwen aan een bestaande woning om beter te
kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis.
Inzetten voor het mogelijk maken van bewoning in kader van
mantelzorg (individueel) in bedrijfsgebouwen en onder
voorwaarden toestaan.
Door inzet van vrijwilligers (bv Kijk uit!), kunnen burgers een
waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen
omgeving.
Gemeenschapsaccommodaties ontwikkelen tot Buurthuis van
de Toekomst. Daarin werken sportclubs, scholen,
(zorg)instellingen en andere organisaties samen.
Multifunctionaliteit is hierbij belangrijk maar niet het doel.
Het CDA Deurne streeft naar brede scholen als spil in dorp
en wijk, als een ontmoetingsplek die ook ‟s avonds en in het

5

Verkiezingsprogramma CDA Deurne







2014-2018

weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale
samenhang en het gevoel van veiligheid.
Goed faciliteren van medezeggenschap van
belangengroeperingen (zoals Participatieraad en KBO‟s) bij
gemeentelijke besluiten.
Initiatieven zoals schuldhulpverlening, voedselbank en
buurtbemiddeling, maximaal faciliteren.
Behoud zwemvoorziening in Deurne.
Het bevorderen van lezen dient gestimuleerd te worden.
Bibliotheek in centrum Deurne als centrale uitleenpost hoeft
niet verloren te gaan. Kijken naar creatieve uitwerkingen
binnen door raad vastgelegd budget.

6

Verkiezingsprogramma CDA Deurne

2014-2018

Wij zien een taak voor iedereen
Ieder mens heeft talenten. Het CDA Deurne streeft naar een
samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje
bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt
erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale
samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. We
bevorderen dat mensen elkaar leren kennen waarmee
vooroordelen worden voorkomen. Werk is een middel bij uitstek
om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid
te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de
nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun
persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan
dus hand in hand.
Het CDA Deurne wil initiatieven ondersteunen die een
inclusieve samenleving dichterbij brengen. Het welzijnswerk in
de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben. Dat
betekent dat het CDA alleen activiteiten ondersteunt waar
iedereen welkom is. Werkloosheid is een groeiend probleem
voor mensen. De economische omstandigheden maken de
oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke
factor om erbij te horen. Iedereen heeft een taak: of je hebt een
baan, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of
dagbesteding, of je bent in opleiding. Meer mensen zullen op
een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk
begeleidt moeten worden.
Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie
uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen
(door preventie en vroege signalering) en problemen waar
nodig oplossen (door individuele ondersteuning).
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Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Samenwerking in Werkplein te Helmond gerealiseerd. En

aangevuld met werkgeversplein om vraag en aanbod samen
te brengen.
 Omvormen organisatie Atlant om klaar te zijn voor nieuwe
wetgeving zoals de wet Werk naar vermogen.
 Vaststelling van lokaal WMO beleid en realisatie veld 6
(verlenen individuele voorzieningen) van de WMO.
 “Social return” onderdeel van gemeentelijk inkoopbeleid.
Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 Het CDA Deurne is voorstander van de aanpak, waarbij












samen met de WMO-medewerker gekeken wordt hoe iemand
met een beperking door eigen inzet of inzet van het eigen
sociale netwerk optimaal kan functioneren.
Eigen budget. Financiering van ondersteuning vindt zoveel
mogelijk plaats door niet de instelling (dus het aanbod van
ondersteuning) te financieren, maar door de vraag van
mensen te financieren.
Menselijke maat. Niet waar iemand recht op heeft moet
leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met die
instelling zorgen we dat het aanbod bereikbaar blijft.
De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om
jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op
training, scholing en werkervaringsplaatsen.
Tegenprestatie. Gemeenten verplichten mensen die een
bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-integratie
traject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie. Dit kan
in de vorm van vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO
is dan mogelijk.
Stimuleer kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk
CPO projecten in Vlierden, Helenaveen, Liessel, Neerkant,
St. Jozefparochie, Zeilberg en Walsberg.
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Een eerlijke economie
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte
aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid.
Hoewel Deurne slechts deels de economische ontwikkeling
kan beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB)
afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale
economie komt er geen werkgelegenheid bij. Daarom creëert
de gemeente Deurne randvoorwaarden voor die
noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Maar zij gaat
niet voor de individuele ondernemer keuzes maken.
In een betrokken samenleving nemen burgers,
maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen
initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel
uit van die samenleving. Het CDA Deurne wil bedrijven ruimte
bieden. Daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken
ondernemen. Toegevoegde waarde voor alle partijen,
oftewel een win-win situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat
vraagt er in veel gevallen om dat specifieke regels zoveel
mogelijk worden vervangen door algemene regels.
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met
een gezonde agrarische sector. Het CDA Deurne is bij uitstek
de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij
streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en
recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de
inwoners en de toerist. Vrijkomende agrarische gebouwen
mogen gebruikt worden voor kleinschalige bedrijvigheid. We
hechten waarde aan de eigenheid van kleine kernen.
Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie
ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale
economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn
tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat
laatste is nodig voor groeiende werkgelegenheid.

9

Verkiezingsprogramma CDA Deurne

2014-2018

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Parkmanagement Peelland opgericht
 Bestemmingsplannen bedrijventerreinen geüniformeerd en








vereenvoudigd en alle bestemmingsplannen in Deurne
geactualiseerd.
Nieuwe werkgelegenheid met Edco op bedrijventerrein
Helmondsingel
Uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven op Willige Laagt
gerealiseerd en verkeers- en parkeerproblemen opgelost.
Glastuinbouw aan Soemeersingel in Helenaveen gesaneerd.
Herstructurering Kranenmortel.
Wegen in buitengebied zijn verbeterd
Voorbereiding realisatie Zuidelijke Omlegging gestart.
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Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 Herstructureren bedrijventerreinen voortzetten.
 De kleine detailhandel, met namen zelfstandigen, staat onder

druk. Maar ze bepalen wel het succes van het dorpshart. De
gemeente faciliteert hun waar mogelijk.
 Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de
bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen
bedrijf aan huis te vestigen.
 In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine
zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar
opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere
opdrachten.
 Het CDA Deurne staat voor gezonde agrarische
familiebedrijven waar de agrariër zelf woont en werkt.

 Landbouwgrond. Noodzakelijke vergroting van

boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen betekenen.
Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze,
uiteraard diervriendelijke, stallen is een vereiste.
 De gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en
vastgoed. Aangekochte gronden die voorlopig niet kunnen
worden bebouwd worden niet tegen goedkope prijzen
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verkocht. Het inzetten van grond voor tijdelijke bestemmingen
heeft dan, uit maatschappelijk oogpunt, de voorkeur.
Ondernemers laten meedenken in een platform om ambities
te realiseren en samen stimuleren van het vestigings- en
ondernemersklimaat.
Alternatieven bedenken voor het huidige systeem
toeristenbelasting om de regeldruk te beperken.
De gemeente geeft recreatieondernemers de ruimte om
maatschappelijke taken uit te voeren.
Toeristische potentie van de Peel moet verder benut worden.
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Tegen de profiteurs en voor gerechtigheid
Wij willen een Deurne waar fatsoenlijke mensen de norm zijn.
Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat hoort
wat. Het individualisme viert hoogtij. Het is ieder voor zich en
minder voor elkaar. En de normen en waarden zijn vaak ver te
zoeken.
Hoe gaan we met elkaar om? Welk voorbeeld willen we geven
en hoe willen we zijn? Respect voor elkaar is een groot goed.
Denk bijvoorbeeld aan wat er allemaal op de sportvelden
gebeurt: agressie en geweld. En hoe gaan we om met
hulpverleners, beveiligers en buschauffeurs? Kunnen zij hun
taken nog naar behoren uitvoeren? Hoe gaan we om met de
moderne social media? En laten we het pesten niet vergeten,
iets wat overigens niet alleen maar bij de jongste jeugd gebeurt.
De graaicultuur is dagelijks in het nieuws. Dit zijn voorbeelden
die aantonen dat normen en waarden weer veel hoger op onze
agenda's gezet moeten worden. De slachtoffers van al deze
mistoestanden ondervinden daar, zwak uitgedrukt, veel last
van.
Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Inzet van stadswacht Helmond als Bijzonder






Opsporingsambtenaar (BOA) voor handhaven betaald
parkeren, hondenbelasting en zwerfafval.
Wijkagenten.
Nul-lijn voor coffeeshops gehandhaafd.
Brabant-norm voor beloning in overheid en maatschappelijke
organisaties.
Achteraf betalen voor parkeren gerealiseerd met Deurne-Pas.
Je betaalt voor de werkelijke parkeertijd.
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Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 Vandalisme. De gemeente herstelt binnen twee werkdagen









kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners
bewust te maken van de impact van vandalisme wordt
(half)jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten
gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders.
Samenwerking. Om incidenten te voorkomen en aan te
kunnen pakken brengt de gemeente samenwerking tot stand
tussen welzijnsinstellingen, GGD, GGZ, maatschappelijk
werk, politie, BOA‟s en veiligheidshuizen. Dat kan door
bijvoorbeeld de nodige voorwaarden te stellen aan subsidies.
Transparantie. Er is niks geheim aan de uitgaven van de
gemeente. Declaraties van bestuurders worden op de
gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de site is ook een
duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de
gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.
Ondernemersfonds. Met instemming van ondernemers kan
de gemeente een fonds instellen van waaruit initiatieven van
georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. Het CDA
Deurne wil „freeriders-gedrag‟ (niet meebetalen, wel
meeprofiteren) tegengaan: alle ondernemers betalen aan het
fonds mee en beheren het fonds ook zelf. De heffing kan
bijvoorbeeld via de OZB of de reclamebelasting.
Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht
ingezet.
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De familie is het fundament
In een familie voelen mensen zich thuis, omdat mensen er
naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en als het moet
grenzen stellen. Daarom vinden wij families (4 generaties) –
in welke samenstelling dan ook – belangrijk. De familie is dus
het fundament, de basis van onze samenleving. Dat betekent
dat we er dus ook zijn voor de buurman, een slachtoffer
onderweg, een hulp behoevende in de wijk.
Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze
samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid,
ziekte, beperking en bij schulden. In de zorg is voorkomen bij
uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond
mogelijke levensstijl. Investeren in voorzieningen die sport en
bewegen stimuleren en goede voorlichting om ongezond
gedrag tegen te gaan. Het vraagt vroegtijdige signalering als
er iets mis dreigt te gaan met kinderen en vereenzaming van
ouderen voordat deze aan de orde zijn.
Deurne krijgt naast jongerenwerk ook de verantwoordelijkheid
voor de jeugdzorg. Het CDA Deurne ziet lokaal jeugdbeleid
als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale
problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het
halve werk. Een goed begin voor de nieuwe jeugdzorgtaak
van de gemeenten is dat ook. Daarbij wordt de kracht van de
samenwerking in Peel verband gebruikt voor een kwalitatieve
uitvoering.
Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen
neemt toe. Een sterke samenleving draagt zorg voor onze
ouderen. Tegelijkertijd zijn actieve en zelfstandige ouderen
van belang voor de samenleving. De gemeente werkt daarom
aan zelfredzaamheid en langer zelfstandig wonen in eigen
omgeving door te investeren in een levensloopbestendige
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infrastructuur en passende woningen. Waarbij het belangrijk
is dat er een gebalanceerde demografische opbouw (vier
generaties) in wijken en dorpen blijft.
Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Centrum voor Jeugd en Gezin
 Integrale kindcentra in basisschool Neerkant, Koolhof en













Zeilberg.
Nieuwe brede school in Sint Jozef en Liessel.
Plannen gereed voor brede school in de Koolhof (Brigantijn
en Piramide) met wijkvoorziening en gymzaal.
Woonservicezones in Sint Jozef en Liessel.
Geoormerkte subsidie voor het verrichten van WMO
gerelateerde activiteiten.
Nieuwe scouting accommodatie in Vlierden.
Sporthal Peelhorst gerealiseerd samen met IVOD.
Sportaccommodatie De Smeltkroes in Liessel gerealiseerd,
uitvoering onder verantwoordelijkheid verenigingen (stichting
Belsa).
Buitensport accommodaties (Helenaveen, Neerkant, Liessel,
Vlierden, Sint Jozef, Deure, Zeilberg) aan de maat gebracht
samen met verenigingen.
Zorgcoöperatie Helenaveen.
Ons Plekske in Gasterij Liessel.
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Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 Buurtzorg. Zorg moet zo dicht mogelijk bij of in huis worden













georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau of op
dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van
burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en
vrienden te betrekken.
Het CDA Deurne onderkent dat mantelzorgers onmisbaar zijn
in onze samenleving. Mantelzorgers moeten daarom ook
maximaal ondersteund worden om uitval te voorkomen.
Een aanspreekpunt (kindcoach/gezinscoach), die het gezin
kent en de zorgvraag van dat gezin bewaakt om problemen te
voorkomen.
Sport en bewegen van jongeren is gezond, vormend en gaat
overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport
teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het
CDA Deurne stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen
met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot
18 jaar actief te houden.
Jongerenlintje. Het CDA Deurne wil dat er jaarlijks een
jongerenlintje toegekend wordt aan jongeren die zich actief
hebben ingezet voor de samenleving. Kinderen en jongeren
worden in het zonnetje gezet en zo bedankt voor hun inzet.
Lokale woningmarkt in beweging krijgen. De woningbouw
heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de
doorstroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Goed
luisteren naar de vraag is daarom essentieel in combinatie
met mogelijkheden voor de toekomst blijven scheppen. We
dienen hierbij verder te bouwen op het onderzoeksrapport
(Fakton) inzake de actieve grondexploitatie en dit met
regelmaat aan te passen aan de veranderingen in onze
samenleving.
Stimuleren van leefbaarheid in onze wijken en dorpen die de
parels vormen om het centrum van Deurne.
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Een zelfbewust Deurne, verbonden in de Peel
Het CDA Deurne staat voor een zelfstandig Deurne die
constructief samenwerkt in de Peel. Door samen te werken
wordt de positie van de Peelregio als onderdeel van Brainport
versterkt. Samenwerking is ook nodig om beter te kunnen
reageren op ontwikkelingen: de komst van grote nieuwe
taakvelden, teruglopende budgetten en de inrichting van
bestuurlijk Nederland.
Samenwerken levert voordeel op. De gemeenten in de Peel
worden zichtbaar sterker en kunnen de inwoners, het
bedrijfsleven, de instellingen en de verenigingen met kracht
blijven bedienen. Door samenwerking kunnen de gemeenten
„meer met minder‟. Het benutten van kansen en het behoud van
voorzieningen vraagt om intensivering van de samenwerking.
Maar we trekken ook een scherpe grens tussen wat in de
samenwerking wordt geregeld en wat Deurne zelf bepaald. We
blijven gemeente Deurne. De Peel is een natuurlijke schaal die
aansluit bij de actieradius van de inwoners. De schaal
combineert synergie met een hanteerbare omvang. De zes
gemeenten werken samen vanuit hun onafhankelijke positie.
Door op inhoud intensiever samen op te trekken wordt
bestuurlijke drukte verminderd, waarbij de democratische
legitimatie maximaal wordt gewaarborgd.
In sommige delen van ons land is al sprake van
bevolkingskrimp. Deurne voelt dit nog niet direct maar van groei
is geen sprake. Ruimtelijk beleid vraagt daarom zorgvuldige
afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen,
werken en recreëren. De leefbaarheid in de kleine kernen
Liessel, Neerkant, Helenaveen en Vlierden komt onder druk te
staan ondanks de sterke sociale cohesie. In de samenwerking
dient hiervoor alle aandacht te zijn om de leefbaarheid in deze
kernen te borgen.
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Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Verbeterde dienstverlening door aansluiting bij Werkplein De

Peel.
 Belastingsamenwerking.
 Eerste stappen Peelsamenwerking 6.1

Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de









gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie waar
de burger professioneel geholpen wordt.
Het dient de regel te zijn dat de gemeente zijn administratie
op orde heeft. Mensen moeten niet steeds opnieuw hun
gegevens aan hoeven te leveren. Dit zorgt in de praktijk vaak
voor onnodige ergernis en kan voorkomen worden.
Peelsamenwerking: De burger merkt in de dienstverlening
weinig van hoe de zaken achter de schermen zijn
georganiseerd. De eigen gemeente blijft altijd herkenbaar als
aanspreekpunt. Men kan dicht bij huis terecht voor veel
gemeentelijke zaken.
Agenda 22 lokaal en regionaal belangrijk. Het doel van
Agenda 22 is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde
kansen en mogelijkheden krijgen als andere burgers.
Initiatieven zoals buurtbemiddeling op DAS niveau zijn
voorbeelden die regionaal in de Peel goed uitgezet kunnen
worden.
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 Door de Peelsamenwerking zijn we beter in staat om

provinciale, landelijke en Europese subsidies binnen te halen.
 Het CDA Deurne zal maximaal gebruik maken van haar

vertegenwoordigers op lokaal, provinciaal, landelijk en
Europees niveau.
 Stedenbanden. Daar waar deze draagvlak hebben onder de
bevolking en op eigen kracht initiatieven worden ontplooid zal
de gemeente/peelsamenwerking dit aanmoedigen.

20

Verkiezingsprogramma CDA Deurne

2014-2018

De toekomst van onze kinderen
Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook
als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De
leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt
ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de
boeren gezinsbedrijven. Wij zijn rentmeesters van wat van
waarde is.
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de
behoefte van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien
in gevaar te brengen.
Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als
onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen,
jongeren en ouderen. De bevoegdheid van gemeenten op het
gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de
positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit
ziet. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen
van problemen. Er is extra aandacht nodig voor
sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van
leerprestaties.
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld
via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit
lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake
van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van Deurne.
We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten
omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog
veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA
Deurne zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en
gematigde lokale lasten.
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Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
 Voldoende bouwmogelijkheden voor jongeren en senioren in

alle kernen.
 Historisch jaagpad langs Helenavaart is grotendeels

gerealiseerd.
 Restauratie molen Marie Antoinette met wieken onder regie

van Harmonie Excelsior.
 Museum de Wieger geprivatiseerd.
 Gemeentefinanciën en weerstandsvermogen verbetert door

grote ombuigingsoperatie.
 Grondbedrijf financieel goed in beeld gebracht met

bijbehorende risicobeheer.
 Natuur educatie centrum De Ossenbeemd succesvol

omgevormd naar vrijwilligersorganisatie.

Wat wil het CDA Deurne de komende vier jaar bereiken?
 Maatschappelijke stage behouden. De maatschappelijke

stage brengt jonge mensen in contact met verschillende
groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het

22

Verkiezingsprogramma CDA Deurne













2014-2018

nodig vindt de stage af te schaffen, wil het CDA Deurne de
maatschappelijke stage lokaal graag behouden.
Krimp en onderwijs. Het CDA Deurne zet actief in op het
behoud van basisscholen in de kleine kernen als daarvoor
lokaal draagvlak is. De kwaliteit van het onderwijs staat
daarbij altijd voorop. Onderdeel van die kwaliteit is ook de
levensbeschouwelijke identiteit van de school. Keuzevrijheid
van ouders is hierbij een groot goed.
Coffeeshops. Het CDA Deurne staat voor het 0-beleid. Geen
coffeeshops in de gemeente Deurne.
Afval. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen
van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt
gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten.
De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om
energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen
van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.
Zelf energie opwekken. Geef burgers die zelf energie
opwekken de ruimte. Neem barrières weg bij initiatieven van
buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Samen met
de gemeente kunnen afspraken over te leveren prestaties
worden vastgelegd.
Sparen en weerstandsvermogen. De hoogte van de
gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op
zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven
niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor
voldoende weerstandsvermogen. We sparen voor gewenste
investeringen t.b.v. de toekomst.
Het CDA Deurne is terughoudend bij de teruggave van
landbouwgronden aan de natuur.
Het CDA Deurne is positief over het initiatief “Deurne
Milleniumgemeente”.
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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 zich
maximaal ingezet binnen zijn portefeuilles en velen resultaten
gerealiseerd voor Deurne en haar kerkdorpen.
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 Deurne voor een sterke samenleving!

Bestuur CDA-Deurne
namens deze de programmacommissie:
Theo Aarts,
Henk Kerkers
Theo van der Linden
Benny Munsters
Leo Cuijpers
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Kandidatenlijst CDA Deurne 19 maart 2014:
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Leo Cuijpers
Benny Munsters
Josanne de Graaf
Wil Wijers
Malou Vonk
Peter Strijbosch
Evert van Kampen
Martijn Bosman
Sandra v.Lieshout-v.d.Burgt
Theo van der Linden
Riek van Loon-Derikx
Christian v.d. Heijden
Teun Mutsaers
Riny Berkvens
Carel Dahmen
Arno Hendrix
Marjolein v.d. Berkmortel
Roy van den Broek
Jan Maessen
Hendry Hoogers
Gerrie van Dijk-Drieshen
Theo van Rijssel
Angela van Gog
Rinie Berkers
Marianne v.d. Berkmortel
Theo Aarts
Jos van den Berkmortel
Frans Cremers
Iwan Gijsbers
Antoine van Baars
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