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bereikbaar, duidelijk en slagvaardig

CDA Deurne5

Voorwoord

CDA Deurne heeft een specifi ek programma opgesteld voor diverse doelgroepen, wijken en dorpen in 
Deurne. Met dit programma kiest CDA Deurne voor een lokale aanpak op weg naar gemeenteraads-
verkiezingen op 14, 15  en 16 maart 2022.

Al eerder werd bekend gemaakt dat Benny Munsters de lijsttrekker van de partij is. Hij wordt hierin 
gevolgd door Carline Sterk, Riny van Leeuwen-Berkvens en Leo Cuijpers. Deze vier zijn ook nu de 
raadsleden namens CDA Deurne in de Gemeenteraad van Deurne, op de kieslijst staan verder diverse 
nieuwe en ook bekende vertrouwde leden. De eerste nieuwe aanwinst op nummer 5 is Angelique van 
Berlo (Neerkant), op nummer 6 staat Theo Aarts (Liessel), nummer 7: Marjolein de Wit (Platteland), 
nummer 8: Michel van Kessel (Koolhof), nummer 9: Dirk Hoogendoorn (Helenaveen) en op nummer 
10: Daan van Amelsfoort (Jongeren). 

Daarmee is een gevarieerde lijst samengesteld met veel nieuwe mensen uit de verschillende dorpen 
en kernen van Deurne. 

Benny Munsters: “Met deze lijst staat er een team dat wil laten zie dat er veel meer kan in Deurne, een 
team dat wil gaan werken aan een gemeente die weer uitgaat van openheid, van vertrouwen en dien-
stbaarheid voor alle inwoners in Deurne”

Wij willen zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. CDA Deurne vindt solidariteit be-
langrijk. Dat is, als je naar de gevolgen van de coronacrisis kijkt, het ‘goede’ doen voor inwoners,         
bedrijven, verenigingen en overige instellingen (gemeentelijk corona herstelplan). Iedereen heeft          
iedereen nodig en moet op de overheid en dus op een actieve gemeente kunnen rekenen.

De gemeentelijke organisatie moet bereikbaar, duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en 
ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. De 
lokale politiek moet inwoners ondersteunen en faciliteren. Daarom vinden we het belangrijk dat inwon-
ers en ondernemers vooraf kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het héle proces. 

Deurne wordt inmiddels 8 jaar bestuurd door dezelfde partijen, welke niets uit de vingers krijgen en 
blijven hangen in oude gewoontes. Het wordt tijd voor frisse ideeen in Deurne.

Wij staan klaar om met kwalitatieve mensen voor Deurne aan de slag te gaan met een nieuw verhaal 
en daar hoor jij bij!  In jouw straat, wijk of dorp daar is het, waar de gevolgen van politieke beslissingen 
merkbaar moeten zijn. En dat kan alleen met jouw steun op 14,15 en 16 maart 2022

Kom in actie voor een bestuurs en cultuurverandering, met meer regie over je eigen woonomgeving 
en stem op Lijst 3 CDA Deurne.

Raadsfractie CDA Deurne
Benny Munsters (1), Carline Sterk (2), Riny van Leeuwen-Berkvens (3) en Leo Cuijpers (4)
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bouwplannen voor betaaldbare woningen

CDA Deurne9

Er kan zoveel meer voor Jongeren 

wat zien we? 

Dat in het bestuur volwassenen bepalen wat er moet gebeuren voor jongeren. Daarbij zien we dat er 
voor jongeren,  buiten sport, geen of weinig voorzieningen zijn. Daarnaast zien we dat jongeren die 
op zichzelf willen gaan wonen geen betaalbare woningen meer kunnen vinden in Deurne en de kerk-
dorpen. Doordat het huidige bestuur zelf geen projecten opstart is de afhankelijkheid van initiatieven 
van ontwikkelaars te groot.

wat willen we?

dat jongeren veel meer betrokken worden in het bestuur door ze te stimuleren inhoudelijk bij te dragen • 
om maximaal resultaat te bereiken sport, onderwijs, bedrijfsleven en Horeca hierbij betrekken• 
investeren in extra ontmoetingsplekken• 
enthousiasmeren om meer te bewegen met bijvoorbeeld skateramps, fi etscrossbaantjes en freerunnen• 
actieplan om eenzaamheid, seksuele intimidatie en pesten (offl ine/online) onder jongeren tegen te gaan  • 
binding tussen jongeren en hun wijk en andere leeftijdsgroepen versterken• 
jongerenbeleid als nieuw onderdeel in portefeuille van een wethouder• 

wat doen we?

Bouwen; 
groepen jongeren die samen willen bouwen actief ondersteunen en begeleiden (Collectief Particulier                      • 
Opdrachtgeverschap [CPO])
opstarten plannen voor 3 grote uitbreidingslocaties waar minimaal 30% van de te bouwen betaalbare     • 
woningen voor jongeren zijn (Walsberg, Zeilberg, Heiakker).
opstarten woningbouwplannen met betaalbare woningen in Vlierden, Liessel, Neerkant• 
opstarten innovatieve woonvormen waaronder tiny-houses• 

Jongeren besturen mee; 
oprichting jongerencommissie (met ook vier jaarlijkse verkiezingen)• 
jongerencommissie bespreekt voorstellen van de raad of eigen initiatieven die betrekking hebben op hen • 
als doelgroep en legt advies voor aan de gemeenteraad

Voorzieningen; 
realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren waar ze zonder toezicht van ouders samen kunnen • 
zijn  voor o.a. muziek, gamen en workshops
meer beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, skateramps, freerunparcoursen in onze wijken                                • 
en kerkdorpen
subsidie voor verenigingen en stichtingen gericht op jongeren verhogen met minimaal 25%• 



CDA Deurne10

bouwen van levensloop-geschikte woonvormen

CDA Deurne11

Er kan zoveel meer voor Senioren

wat zien we?

Senioren zijn vitaler en kunnen/moeten langer op zichzelf wonen. Echter het is dan wel belangrijk 
dat aanpassingen mogelijk zijn, zorg goed geregeld is en er ruimte is voor nieuwe initiatieven waarin         
bijvoorbeeld ouderen voor elkaar zorgen. De belangen van senioren worden niet integraal  meegenom-
en bij nieuwe plannen terwijl het aantal senioren groeit. Ook zien we dat er te weinig oog is voor ver-
borgen armoede en eenzaamheid.

wat willen we?

seniorenbeleid duidelijker zichtbaar in het sociaal domein• 
voorzieningen in het centrum specifi ek voor senioren• 
oplossen woonproblematiek door meer aanbod seniorenwoningen, hofjes waar senioren voor elkaar          • 
kunnen zorgen
ruimte en ondersteuning bij de realisatie van fl exibele woonvormen en mantelzorgwoningen• 

wat doen we?

Seniorenbeleid; 
seniorenbeleid als nieuw onderdeel in de portefeuille van een wethouder• 
één loket voor alle zaken voor senioren zodat je snel geholpen wordt• 
actieve grondpolitiek voor betere regie op behoefte nieuwe levensloop geschikte woonvormen• 
goede informatievoorziening voor niet digitaal vaardige inwoners (bv publicaties weekblad en wijkbladen)• 

Voorzieningen;
fi etsenstalling in Deurne centrum• 
mogelijkheden scheppen voor groepsgericht in hofjes wonen waar ouderen elkaar kunnen ondersteunen• 
veilige en goed onderhouden fi etsroutes met voldoende rustplaatsen • 
openbaar toilet als aanvulling op de toilet app van Deurne Centrummanagement (eventueel combineren • 
met fi etsenstalling) 
extra bankjes in centrum als ontmoetingsplek• 
jaarlijks onderhoud begaanbaarheid van trottoirs• 
huiskamerprojecten opnemen in subsidie verordening• 

Zorg (zie ook zorg en ondersteuning);
betere ondersteuning van mantelzorgers • 
koppelen woon- en zorgbeleid• 

Wonen;
ondersteuning bij realiseren veiligere woonomgeving o.a. verlichting• 
in nieuwbouwplannen 30% van de woningen voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen weer bes-• 
chikbaar die zorgen voor betere doorstroming in de woningmarkt
gemeente geeft particulieren 20% korting op grondprijs bij levensloop geschikt en duurzaam bouwen• 
inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing• 

Senioren besturen mee; 
oprichting seniorencommissie• 
seniorencommissie bespreekt voorstellen van de raad of eigen initiatieven die betrekking hebben op hen • 
als doelgroep en legt advies voor aan de gemeenteraad
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veilige en goed verlichte fi etsroute voor schoolgaande kinderen

CDA Deurne13

Er kan zoveel meer voor Gezinnen

wat zien we?

Vanwege de hoge vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen, zorg) en maatschappelijke verwachtingen ont-
staat een steeds grotere druk op gezinnen met kinderen. Met als gevolg dat de ruimte voor sociale betrok-
kenheid lastig wordt, simpelweg omdat tijd of geld ontbreekt. Ook zien we dat door deze druk relaties in de 
knel komen omdat er geen uitzicht is op verbetering van de omstandigheden. Daarnaast zien we dat het voor 
gezinnen enorm moeilijk is om nog aan een betaalbare woning te komen. 

wat willen we?
ouders beter ontzorgen• 
betere informatievoorziening over mogelijke regelingen/actief informeren• 
het stimuleren van deelname aan maatschappelijke activiteiten• 
bouwen van betaalbare woningen voor gezinnen• 
in elke dorp/wijk behouden van een goede basisschool voorziening met voor-, tussen- en naschoolse opvang • 

wat doen we?

Bouwen; 
uitbreidingslocaties zoeken en ontwikkelen met ruim aanbod aan gezinswoningen met tuin• 
innovatieve woonvormen waaronder “duo-woningen” voor bv samengestelde gezinnen• 
voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)• 
in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen• 
zelfbewoningsplicht invoeren• 
inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing• 

• 
Voorzieningen;

elk kind toegang tot sport en beweging, actief sportbeleid• 
onderhouden en aanleg van veilige en goed verlichte fi etsroutes ( zoals bijvoorbeeld nodig op Griendt-• 
veenseweg) voor schoolgaande kinderen
realiseren van nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, • 
skateramps, freerunparcoursen in onze wijken en kerkdorpen
behouden van bestaande voorzieningen zoals scouting, culturele activiteiten, toneel, dans en muziek • 
nieuwe zwemvoorziening• 

Ontzorging;
mogelijkheid bieden om een gezinscoach aan te vragen voor max 25 uur per jaar, indien minimaal 1 ouder • 
een actieve bijdrage levert aan maatschappelijke activiteiten
kinderophaal service voor kinderopvang• 
opzetten van een ‘beloning’-systematiek voor deelname aan maatschappelijke activiteiten• 
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één loket voor alle zaken voor verenigingen en vrijwilligers

CDA Deurne15

Er kan zoveel meer voor verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers

wat zien we?

Steeds meer verenigingen en stichtingen kampen met het probleem dat bestuursfuncties lastig in 
te vullen zijn. Daardoor voelen vrijwilligers de druk dat ze te lang moeten doorgaan omdat er geen 
opvolging is. Deze steeds kleiner wordende groep wordt daardoor overbelast. Voor verenigingen en 
stichtingen geldt er steeds meer regelgeving  en wordt de verantwoordelijkheid steeds groter. Denk 
bijvoorbeeld aan de bouw of renovatie van een clubhuis. Een vereniging of stichting moet bijna een 
bedrijf zijn met professionals om de zaak te runnen omdat de gemeente steeds meer taken bij vrijwil-
ligers en organisaties neerlegt. Daarnaast zien we dat door corona vele verenigingen kampen met een 
terugloop van het ledenaantal waardoor het fi nancieel moeilijker wordt om de boel rond te krijgen. 

wat willen we?
dat de gemeente weer meer verantwoordelijkheid neemt in onderhoud en aanleg van voorzienin-• 
gen voor sportvelden, accommodaties en wijkhuizen   
actieve vrijwilligersondersteuning en één loket voor alle zaken voor verenigingen en vrijwilligers• 
sportbeleid• 
evenementenfonds• 
herzien subsidiëring/waardering van sport/ evenementen en activiteiten • 

wat doen we?

Sportbeleid;
sportmonitor opzetten om inzicht te krijgen in welke wijken/dorpen kinderen minder bij sport zijn • 
en daarvoor een actieplan maken
oprichten sportkoepel in samenwerking met verenigingen waarin gezamenlijke functies/taken • 
belegd kunnen worden, stimuleren onderlinge samenwerking
duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor onderhoud en aanleg sportvelden en accommodaties• 
sportbeleid als nieuw onderdeel opnemen in takenpakket van een wethouder• 

Vrijwilligersondersteuning;
ondersteuning en expertise op het gebied van accommodatiebeheer• 
het gefragmenteerde aanbod van Leef, Rabobank en andere instellingen ter ondersteuning van   • 
verenigingen en vrijwilligers omzetten naar een structurele informatie voorziening in de vorm van 
een jaarlijkse informatie avond voor verenigingen en vrijwilligers waarin op basis van geïnventari-
seerde behoefte onderwerpen aan bod komen 
duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor  onderhoud/nieuwbouw van gebouwen zoals          • 
wijkhuizen  ,scouting, muziek, toneel en cultuur 
betere vrijwilligersverzekering• 

Herijking van Subsidie;
naast het subsidiëren van jongeren bij verenigingen ook subsidiëren van bestuursfuncties en activ-• 
iteiten die buiten de reguliere verenigingstaken vallen. Bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten 
zonder winstdoelstelling voor inwoners zoals een marathon, shows, evenementen (zoals o.a. ijs-
festijn en oranje-activiteiten), festivals (zoals o.a. Koz en @9Zero) . Uitwerken in herijking van sub-
sidie voor verenigingen en stichtingen.    
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één loket waar burgers en ondernemers, geholpen worden
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Er kan zoveel meer op het platteland

wat zien we?

Veel kansen blijven onbenut in het buitengebied van Deurne, er is een leegloop van bedrijvigheid 
gaande, er is onduidelijkheid over de toekomst (strategie) van het buitengebied, en daarmee in toen-
emende mate onbegrip voor elkaar.

wat willen we?

een gebied waar niet alleen bedrijven stoppen, maar een buitengebied waar nieuwe bedrijven starten• 
een aantrekkelijk en gezond buitengebied • 
gelijke kansen bieden voor burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers • 
dat burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers maximaal worden ondersteund om zelf-• 
standig plannen te maken voor een kwalitatieve en gezonde omgeving  

wat doen we?

voor burgers (bewoners); 
plattelandswoning• 
wonen in gehuchtjes op bestaande boerderijen (geclusterde woonvormen)• 
ruimte voor ruimte, droomhuis op het platteland• 
innovatieve woonvormen waaronder tiny-houses• 
afschaffen hondenbelasting• 

voor agrarisch ondernemers; 
mogelijkheden bieden om te blijven ontwikkelen om goed en gezond voedsel te kunnen vervaardigen• 
mogelijkheden bieden om in te spelen op de maatschappelijke/ markt ontwikkelingen waaronder • 
dierenwelzijn, korte ketens en gezondheid  
duurzame energie opwekking op bedrijfsniveau, en niet op vruchtbare gronden• 

voor andere (dan agrarische) ondernemers;
broedplaatsen voor (startende/ jonge) ondernemers tot max. 1500m2 voor productie/opslagruimte• 
mogelijkheden bieden om in kunnen spelen op de maatschappelijke/ markt ontwikkelingen met • 
nieuwe innovatieve (agrarische gerelateerde) ondernemingen

Voorbijgangers (recreanten); 
toegankelijke natuurgebieden (voor wandelaars en fi etsers)• 
investeren in veilige fi etsroutes en verlichting, voor o.a. schoolgaande kinderen • 
routes, daaraan gekoppelde recreatie/ en toerisme• 
mogelijk maken van verblijfsrecreatie• 

Algemeen;
meer aandacht voor burgers en ondernemers, die de negatieve gevolgen ondervinden van • 
natuurontwikkeling, zoals bij brand en of vernatting
één loket waar burgers en ondernemers terecht kunnen met alle ideeën en vragen. Dit loket dient • 
verbindend, open en toegankelijk te zijn, zodat snel hulp geboden kan worden bij vragen en ideeën 
die er leven. Budget beschikbaar stellen om plannen beter te begeleiden
waarderen van hulp bij lokale gladheidsbestrijding (die buiten de strooiroutes valt) en het maaien • 
van sloten
actieve rol van gemeente Deurne om beschikbare landelijke transitie gelden naar onze regio te krijgen• 
voor de bossen van de gemeente (+/- 1000 ha) werken naar een integraal fl ora en faunabeheer-• 
splan waarmee de kwaliteit van deze bossen voor de toekomst beter geborgd wordt
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extra gronden beschikbaar stellen 
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Er kan zoveel meer op Industrieterreinen

wat zien we?

Bestaande industrieterreinen zijn aan het volraken waardoor het voor ondernemers steeds moeili-
jker wordt om zich in Deurne te vestigen. Daarnaast zijn de industriegebieden enorm verspreid over 
Deurne: Kranenmortel, Leemskuilen, Liesselseweg, de Vennen, Binderen, Grote Bottel, Vlierden en 
de Willige Laagt. Daarbinnen zien we ook een enorme spreiding van verschillende milieu categorieën 
waardoor de ruimtelijke inrichting chaotisch is en overlast minder goed beheerst kan worden. 

wat willen we?

extra industrieterrein aangrenzend aan de Kranenmortel in de richting van Liessel• 
proces van ruilverkaveling in gang zetten om beter bij elkaar passende bedrijvigheid te stimuleren• 
kwaliteit verbeteren en stimuleren van werkgelegenheid• 
geen plaats voor nieuwe XL distributie bedrijven (op- en overslag)• 

wat doen we?

voor Ondernemers;
vestiging van productiebedrijven  die fl ink bijdrage in werkgelegenheid stimuleren door extra gron-• 
den beschikbaar te stellen (Kranenmortel 2.0)
aantrekkingskracht van industrieterrein vergroten door meer uniformiteit en elkaar versterkende bedrijven• 
mogelijkheden creëren in buitengebied voor broedplaatsen voor starters. (zie ook buitengebied)• 

voor Burgers;
kwaliteitsslag maken op industrieterreinen door voor omgeving zwaar belastende bedrijven (denk • 
aan afvalwerkende bedrijven) te bewegen om te verhuizen naar regionale industrieterreinen
meer kans op werk door het stimuleren van de vestiging van productiebedrijven• 

Algemeen;
betere ruimtelijke inrichting door in gang zetten van ruilverkaveling om meer uniforme bedrijven    • 
bij elkaar te krijgen
perifere detailhandel klusteren in één gebied • 
functie van Accountmanager Bedrijvigheid in Deurne versterken zodat in beeld is wat er speelt bij • 
onze bedrijven en wat hun behoefte is en daarin de regiefunctie wordt vervult om de komende vier 
jaar gestelde doelen ook daadwerkelijk te realiseren of minimaal in gang te zetten 
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gratis parkeren en behoud van dorpse karakter

CDA Deurne21

Er kan zoveel meer in Deurne Centrum

wat zien we?

Leegstand van winkelpanden (o.a. door concurrentie van internetbedrijven). Lokale winkeliers hebben 
het ontzettend zwaar als gevolg van corona (sluiting/lockdown periodes) waardoor op verschillende 
plaatsen onzichtbare armoede is. De gemeente zet hard in op handhaving en controle. Daarnaast is 
het triest om te zien hoe met  monumentale panden wordt omgegaan en hoe deze aan hun lot worden 
overgelaten.

wat willen we?

elkaar helpen in plaats van tegenwerken en het gesprek aangaan om te begrijpen wat er speelt• 
ruimte voor innovatie en vernieuwing (past meestal niet binnen de regels)• 
geef maximale kansen om in te spelen op marktontwikkelingen • 
fonds/regels om startende ondernemers betere kansen te bieden in het centrum• 
monumentale panden zoals het Fratershuis moeten bewaard blijven voor Deurne. Actieve houding • 
in herbestemmen etc. om dit behoud te borgen 
gratis parkeren en voorzieningen niveau verbeteren • 
ontlasten Heuvel (mobiliteitsoplossing)• 

wat doen we?

voor Burger (bewoners); 
behouden van een aantrekkelijk centrum met voldoende winkelaanbod, • 
onderhoud trottoirs en groen• 
goede bereikbaarheid gecombineerd met gratis parkeren• 
prettige leefomgeving waar voldoende reuring is en overlast beperkt tot zaken die in een centrum • 
functie passen zoals kermis, markt, evenementen 
behoud van het dorpse karakter door middel van een duidelijk beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw• 
afschaffen hondenbelasting• 

voor winkeliers en horeca; 
waarderen en ondersteunen van bestaande winkels en horeca• 
goed vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers creëren in een levend centrum met voldoende • 
aanloop voor bestaansrecht
centrummanagement 2.0 die samenwerking en creativiteit stimuleert voor het samen aantrekkeli-• 
jker maken van centrum. Belonen van nieuwe initiatieven op het gebied van innovatieve horeca en 
winkelconcepten 
accountmanager centrum, de spin in het web die iedere ondernemer kent, de kermis en markt regelt • 
en zorg draagt voor nieuwe winkeliers indien er van plan zijn om te stoppen of te vertrekken
ondersteuning bij ‘herstart’ na corona pandemie • 

Voorbijganger (recreanten); 
aantrekkelijk centrum om te vertoeven na een fi etstocht, bezoek aan musea of andere bezien-• 
swaardigheden die Deurne rijk is
openbaar toilet en beveiligde fi etsenstalling met oplaadpunten• 

Algemeen; 
procedures versnellen en creatief meedenken bij herbestemming of het splitsen van woningen• 
versterken winkelaanbod in plaats van onbeperkt winkelbestemmingen omzetten naar woningen • 
bouwen aan de randen van het centrum zodat meer bewoners gebruik kunnen maken van winkels • 
in het centrum en daarmee het bestaansrecht van winkeliers vergroten
onderzoeken kansen bij diverse inbreidingslocaties (voor woningbouw) tussen Kerkstraat en Molenstraat.• 
voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)• 
in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen• 
zelfbewoningsplicht invoeren• 
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in actie voor woningen, school, gemeenschapshuis en gymzaal

CDA Deurne23

Er kan zoveel meer in onze dorpen en wijken

Algemeen voor onze dorpen en wijken;  

afschaffen hondenbelasting• 
duidelijkere rol met zeggenschap en budget voor dorps & wijkraden • 
inzetten op realisatie van een snel fi etspad in de gemeente Deurne om daarmee de verbinding • 
richting Venlo en Helmond/ Eindhoven compleet te maken (Griendtveenseweg, Clarinetweg,                
Dr. Huub van Doorneweg en vervolgen in de Sint Jozefparochie langs het spoort richting Binderen 
en aansluiten in Brouwhuis/Helmond).
voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)• 
in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen• 
zelfbewoningsplicht invoeren• 

Liessel; 

wat zien we?
Liessel heeft een grote slag gemaakt met behulp van het IDOP plan met een centrum met verbouwde 
Kastanje, een nieuwe sporthal, basisschool en een prachtige ouderenvoorziening Wellenshof en ont-
moetingsruimte “Ons Plekske”. Om dit te behouden is nieuwbouw voor jongeren van groot belang om 
voldoende aanwas te houden en de leefbaarheid niet achteruit te zien gaan. Daarnaast is de Hoofd-
straat een drukke doorgaande route. 

wat doen we?
aanwijzen woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor jongeren en senioren• 
vrachtwagenvrij maken van Hoofdstraat en Monseigneur Berkvensstraat m.u.v. bestemmingsverkeer• 
industrieterrein uitgeven voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid• 
verenigingen blijven ondersteunen in hun activiteiten• 
geen toestanden zoals bij Peelbrand. Actieplan om herhaling te voorkomen• 

Neerkant;

wat zien we?
Langdurige processen voor woningbouw en voorzieningen in het centrum van de Neerkant. Dit leidt 
tot leegloop en tast de leefbaarheid aan. 

wat doen we?
realiseren van een nieuwe school/gemeenschapshuis en gymzaal (geen beweegvoorziening) in • 
plaats van praten daarover
aanwijzen volgende woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor • 
jongeren en senioren
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in actie voor betaalbare woningbouw, school en gymzaal
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Helenaveen;

wat zien we?
Teruglopend aantal kinderen en jongeren met als gevolg dat school voorzieningen en sport in het 
geding komen. Negatieve effecten van natuurontwikkeling en duurzaamheid waar bewoners geen 
of te weinig betrokkenheid bij krijgen terwijl de kennis wel aanwezig is. Vernatting van de Peel leidt 
tot minder leefplezier. Plannen voor vestigen windmolens langs A67 hebben een te grote invloed op 
Helenaveen. Peelbascule stop gezet vanwege gebrek aan vrijwilligers. Soemeersingel wordt met de 
dag weer slechter.

wat doen we?
op korte termijn starten met een locatie onderzoek/bepaling voor woningbouw (uitbreiding) om in • 
de komende 8 jaar minimaal 50 betaalbare duurzame woningen te bouwen voor starters, gezinnen 
en senioren.
geen toestanden zoals bij Peelbrand. Actieplan om herhaling te voorkomen• 
behouden school en sportvoorzieningen• 
balans vinden in maximale ruimte voor ondernemers en burgers die willen investeren op het ge-• 
bied van toerisme en recreatie en de gevolgen daarvan voor de gemeenschap
problematiek met onderhoud van Soemeersingel aanpakken en zorgen voor herstel • 
herstellen van gemaakte fouten en duidelijkheid krijgen over wie waar voor verantwoordelijk is • 
mogelijkheden creëren voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis• 
oplossen bestemmingsplanprobleem vestiging Jeugdwerk op sportpark• 

Vlierden;

wat zien we?
Leefbaarheid en voorzieningen in Vlierden lopen terug. Er zijn geen doorstroommogelijkheden in het 
woningaanbod en mogelijkheden voor woningbouw zijn beperkt. Onveilige situaties door afname 
openbare verlichting en slecht onderhoud wegennet opheffen. 

wat doen we?
behouden school, sport en MFA voorzieningen• 
bevorderen nieuwbouwprojecten met name betaalbare woningen voor jongeren en senioren• 
verbeteren strooiroute voor schoolgaande jeugd• 
verbeteren verlichting bij afslag Bikkels en t-splitsing Vlierdenseweg en Haanakkerweg• 
extra voorzieningen treffen om overlast van hondenpoep te voorkomen• 
aanwijzen woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende woningen voor jongeren• 
mogelijkheden creëren voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis• 

Zeilberg; 

wat zien we?
Al jaren zien we dat er gepraat wordt over het realiseren van nieuwe voorzieningen voor school/
gymzaal en gemeenschapsaccommodatie maar nog altijd is er geen steen gelegd. Er zijn geen door-
stroommogelijkheden in het woningaanbod in de Zeilberg en mogelijkheden voor woningbouw zijn 
beperkt. 

wat doen we?
realiseren van een nieuwe school/gemeenschapshuis en gymzaal in plaats van praten daarover• 
aanwijzen volgende woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor jongeren• 
ontlasting Zeilbergsestraat met veilige oversteekplaatsen kinderen• 
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in actie voor groenonderhoud en veilige verlichting
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Walsberg; 
 
wat zien we?
De Milhezerweg staat al jaren op de agenda vanwege de drukte en de overlast voor aanwonenden en 
schoolgaande kinderen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. 
De leefbaarheid komt in de knel als er niet voldoende aanwas komt.
 
wat doen we?

behouden school met minimaal een beweegvoorziening• 
bevorderen nieuwbouwprojecten met name betaalbare woningen voor jongeren en senioren• 
duurzame woningbouwlocatie (uitbreiding) aan de rand van Walsberg i.c.m. omleiding van Mil-• 
hezerweg naar N270
bij de reconstructie van de N270 krijgen aanwonenden een belangrijkere stem• 

Koolhof;

wat zien we?
De wijk Koolhof is in onze ogen te vaak in het nieuws met betrekking tot veiligheid en criminaliteit. Op 
diverse plaatsen verliezen inwoners het gevoel van veiligheid. De in de maatschappelijke voorzien-
ingen in de buurt opgenomen aanpassingen voor het wijkgebouw zijn nog steeds niet gerealiseerd. 
Inburgering statushouders verloopt moeizaam en sociale cohesie is matig. 

wat doen we?
actieplan om de veiligheid te verbeteren en criminaliteit (drugsoverlast) aan te pakken• 
de plannen voor aanpassingen wijkgebouw aanvangen voor eind 2022• 
extra wijkagent specifi ek voor de Koolhof• 
met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs• 
realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-• 
veldjes, skateramps, freerunparcoursen en beter toezicht op bestaande ontmoetingsplekken
aanpakken storingen/onderhoud verlichting• 
werken aan verbetering sociale cohesie in de wijk (buren nemen elkaar bij de hand)• 

Heiakker; 

wat zien we?
In de Heiakker, een van de grootste wijken in Deurne, is meer aandacht nodig voor speelveldjes, 
hondenbakken, verbetering en onderhoud openbaar groen, parkeerplaatsen, verbetering verkeers-
situaties, openbare verlichting, tegengaan van overlast. En het grotendeels uitblijven hiervan zet de 
leefbaarheid onder druk.

wat doen we?
met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs• 
impuls voor organisatie van sociale activiteiten• 
oplossen gevaarlijke situaties doordat bussen door de wijk manoeuvreren (richting Kubus)• 
er moet ruimte blijven voor kleine verenigingen en initiatieven in de Kubus• 
het onderhouden van bestaande speelvoorzieningen• 
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opvangen gevolgen van tunnel en verkeersdrukte binderdreef
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Sint Jozef; 

wat zien we?
Door de nieuwbouw in de Sint Jozefparochie zien we dat de basisschool D’n Bogerd te weinig ruimte 
heeft. De Sint Jozefstraat is erg druk tijdens de spits met duizend scholieren, bevoorrading door 
vrachtwagens en auto’s t.b.v. verkeer dat naar het werk gaat. Het Hofke van Marijke worstelt met haar 
fi nanciën om voortbestaan in toekomst te borgen. Ook zien we dat bouw op inbreidingsplekken leidt 
tot verdere verhoging van verkeersdruk en onveiligheid. 

wat doen we?
behouden groene ruimte bij school• 
mobiliteitsplan om Sint Jozefstraat te ontlasten• 
betere burgerparticipatie bij nieuwbouwplannen zodat afstemming met wensen van                                               • 
omwonenden plaats vindt
behoud Hofke van Marijke• 

Houtenhoek; 

wat zien we?
In de wijk de Houtenhoek (Heilige geestparochie/Deurne West) zien we een groter achterstallig on-
derhoud van het openbaar groen en slechtere trottoirs dan in andere wijken. In deze wijk zien we net 
als in de Koolhof in verhouding veel huisvesting van nieuwkomers. Ook in deze wijk wordt overlast 
ervaren door criminaliteit en drugs.  Vanwege de vestiging van het Brummelhuis i.c.m. de Wik zien we 
parkeerproblematiek met name in de Hellemanstraat en een gevaarlijke kruising met de Heuvel. 

wat willen we?
actieplan om de veiligheid te verbeteren en criminaliteit aan te pakken• 
met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs• 
extra wijkagent specifi ek voor de Houtenhoek• 

De Vennen;  

wat zien we?
De afgelopen jaren is er een geheel nieuwe wijk ontstaan; De Vennen. Deze wijk wordt door de Binder-
endreef gescheiden van Deurne (Houtenhoek). Vanwege de drukte op de Binderendreef en de nieuwe 
tunnel die gerealiseerd gaat worden zijn omwonenden bang voor overlast zoals geluid maar ook bang 
voor verslechtering van de verkeersveiligheid.

wat doen we?
opvangen gevolgen van tunnel en drukker wordende Binderdreef voor inwoners in de nabijheid • 
van de Binderendreef
maatregelen die hiervoor nodig zijn vastleggen op papier zodat deze gerealiseerd worden voor • 
aanvang van de bouw van een tunnel 
realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-• 
veldjes, skateramps, freerunparcoursen
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aanpak verborgen armoede en eenzaamheid
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Er kan zoveel meer met zorg en ondersteuning in Deurne

Stel mensen meer centraal. Zorg dat mensen de hulp die zij nodig hebben weten te vinden, praat met 
mensen i.p.v. over mensen en bied maatwerk aan waar dat nodig is. 

wat willen we?
het verbinden van partijen om zo tot creatieve oplossingen te komen (denk aan woningbouw-• 
corporaties, gemeente, scholen, huisartsen, cliënten- en participatieraad, ouderenbonden,                           
wijkwerkers, zorgaanbieders enz.)
borgen voldoende beschikbare uren wijkwerk in met name de Koolhof en Houtenhoek• 
jaarlijks verschuiven van 1% van het totale budget voor hulp en ondersteuning achteraf naar          • 
preventieve inzet in de wijken vooraf
schrap regels waar mogelijk en vereenvoudig formulieren• 
risico gebaseerd WMO- toezicht invoeren om “zorgcowboys” te kunnen weren • 
deelname aan één tegen eenzaamheid • 
scherper kijken welke zorg voor jeugd echt nodig is en hogere eisen stellen aan nieuwe aanbieders• 
opsporen verborgen armoede en de hulp bieden die nodig is • 
praktische hulp in en rondom het huis ter ondersteuning van mantelzorgers bieden• 
verhogen van de mantelzorgwaardering• 
zorgen voor een passend aanbod aan respijtzorg voor mantelzorgers die zorgen voor                                              • 
inwoners met dementie
een lokale inclusie-agenda met prioritering opstellen in samenspraak met brede                                                                  • 
vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, zorg & welzijn
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een betrokken organisatie, met gezond verstand
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Er kan zoveel meer met de fi nanciën van Deurne

Door de miljoenen investering in de verbouwing van het gemeentehuis zien we dat op andere vlakken 
zaken stil komen te staan. Verenigingen en stichtingen krijgen onvoldoende middelen voor onderhoud 
en beheer van velden en accommodaties (Maatschappelijke voorzieningen in de Buurt). Daarnaast is 
het steeds moeilijker grip te krijgen op de kosten die in samenwerkingsverbanden zitten in de regio. 
De kosten voor onze burgers voor afvalverwerking stijgen aanzienlijk.

wat doen we?
OZB niet extra verhogen• 
de gemeentelijke heffi ngen voor onze inwoners mogen niet meer stijgen dan de correctie voor infl atie• 
fi nanciën op een andere en slimmere manier aanwenden om onze ambities waar te kunnen maken, • 
Denk hierbij aan een nieuw zwembad en het aan de maat brengen van maatschappelijke voorzien-
ingen (zoals gemeenschapshuizen) en sportvelden
de samenwerkingsmonitor is verwaarloosd en moet nieuw leven ingeblazen worden om beter grip • 
te krijgen op onze fi nanciën in samenwerkingsverbanden
ICT inzetten om de organisatie te verlichten en beter haar doelstellingen te laten realiseren. Teveel • 
projecten lopen op dit moment vertraging op en dat moet beter door betere informatiesystemen 
en minder afhankelijkheid van de menselijke inbreng 
minder inhuur extern duur personeel en daarvoor in de plaats investeren in een sterkere eigen or-• 
ganisatie, om onder andere verloop tegen te gaan en dienstverleningscultuur te verbeteren  
inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing• 
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