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Voorwoord 
 

De gemeente Deurne kenmerkt zich bij uitstek als een woon- en leefgemeente. Het is 

een gemeente met een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een 

gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Een 

gemeente die wil blijven boeien en haar inwoners wil binden en verbinden. 

 

De gemeentefinanciën zijn weer op orde. In de komende periode willen we vanuit deze 

gezonde basis onze gemeente nog mooier maken. Uitgangspunt is dat ook met de 

ambities in dit raadsprogramma deze gezonde financiële situatie behouden blijft. 

 

We zien dat de maatschappij steeds sneller verandert. De uitdagingen zijn talrijk en 

worden steeds ingewikkelder. We werken met steeds meer partners samen, niet in de 

laatste plaats met onze inwoners, bedrijven en organisaties. Om alle uitdagingen het 

hoofd te bieden, hebben we na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 

afgesproken om tot een raadsbreed programma te komen. In dit raadsprogramma staan 

onze doelen en ambities voor de periode 2018-2022 geformuleerd. 

 

Dit hebben we gedaan aan de hand van de thema’s uit de Toekomstvisie Deurne 2030:  

 

• Gezond wonen en leven 

• Goede bereikbaarheid 

• Betaalbaar en divers wonen 

• Een zorgzame en veilige gemeente 

• Goede voorzieningen 

• Een gezonde lokale economie 

• Duurzaamheid 

 

Met dit raadsprogramma maken we aan onze inwoners, bedrijven, verenigingen en 

instellingen duidelijk wat deze raadsperiode in ieder geval op de agenda staat. We blijven 

gedurende de raadsperiode oog houden voor nieuwe ontwikkelingen, die er mogelijk toe 

leiden dat er nieuwe zaken aan de agenda worden toegevoegd. Met dit raadsprogramma 

geven we richting mee aan het college van burgemeester en wethouders. 
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Thema: Gezond wonen en leven 
 

We staan voor grote bestuurlijke keuzes ten aanzien van het 

gebruik van de fysieke ruimte. Er is sprake van spanning 

tussen de ontwikkeling van stedelijke kenmerken enerzijds en 

landelijk gebied anderzijds. 

 

De ontwikkeling op het platteland is een belangrijk thema 

met een veelheid aan raakvlakken. Er zijn relaties met 

(volks)gezondheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, 

energie, voedsel en leegstand. We willen een vitaal platteland 

én gezonde, leefbare kernen. Dit vraagt om 

structuurversterking en transitie. Terugdringen van overlast 

en verbeteren van het woon-en leefklimaat zijn belangrijke 

aandachtspunten. We willen toe naar een duurzame en toekomstbestendige situatie. Het 

doel is een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat in een gezonde en groene 

leefomgeving. 

 

Doelstellingen 

 
• We willen dat er een visie komt voor het buitengebied die ruimte biedt voor maatwerk 

en experimenten. Daarmee willen we sneller en beter inspelen op ontwikkelingen en 

kansen. 

 

• We werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving, die is (in)gericht op minder 

milieubelasting, zorgvuldig ruimtegebruik, het sluiten van ecosystemen, versterken 

van watersystemen en klimaatveranderingen. 

 

• Het is van essentieel belang dat Deurne een sterk, levensvatbaar centrum behoudt. 

We stellen een integrale visie op voor een versterking van het kernwinkelgebied. 

 

• We zien een aantrekkelijk landschap en robuuste natuur als een randvoorwaarde voor 

prettig wonen en leven, als onderdeel van en in verbinding met de directe 

leefomgeving, de Peelregio en de Metropoolregio Eindhoven. 

 

Aanpak 

 
Een visie opstellen voor het buitengebied 

In lijn met de nieuwe Omgevingswet stellen we een visie op voor het buitengebied. Hierin 

komen zaken aan bod zoals: waar willen we naar toe? Hoe krijgen de verschillende 

belangen en functies een plek? En hoe ziet de balans er uit tussen gezondheid, 

aantrekkelijkheid en economische belangen? Daarnaast vinden we het belangrijk dat er 

aandacht is voor de kwaliteit en waarden voor het gebied. 

 

Opstellen integrale visie voor centrum Deurne 

We zetten in op een versterking van het kernwinkelgebied van Deurne door het gebied 

met centrumfuncties compacter te maken en detailhandelsfuncties zoveel mogelijk te 

concentreren. Gelet op de bovengemiddelde leegstand in het centrum is omzetting van 

detailhandel naar wonen of een andere bestemming noodzakelijk. Daarnaast zijn behoud 

en versterking van groen(structuur) en verlevendiging van het centrum van belang. 

Aandachtspunten zijn (potentiële) ontwikkellocaties, aard en functie van aanloopstraten 

en onderscheidend vermogen van het centrum richting de eigen inwoners en bezoekers 

vanuit de regio. Samenwerking met stakeholders en andere belanghebbenden in het 

centrum is van essentieel belang voor zowel het opstellen als uitvoeren van de visie.  

 

Zorgen voor betere landschapsstructuur 
We evalueren het beleid ten aanzien van de groenstructuur, waaronder het beleidsplan 

bomen. We kijken hierbij ook naar het huidig kapregime. Uitgangspunt is een 

groenstructuur die past bij de flora, fauna en omgeving. 
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Thema: Goede bereikbaarheid  
 

Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om een 

aantrekkelijke gemeente te zijn en blijven. Dit is in het 

belang van bedrijven en inwoners. Zij moeten snel en 

comfortabel van huis naar werk of opleiding kunnen reizen. 

Voor de gemeente Deurne zijn goede verbindingen met 

omliggende gemeenten en de regio essentieel.  

 

Onze gemeente kent een aantal belangrijke verkeersaders. 

Als enige landelijke Peelgemeente beschikken we over een 

intercitystation, waarmee we rechtstreekse verbindingen 

hebben met Eindhoven, Venlo en de Randstad. Behoud van 

het intercitystation staat dan ook voorop. Dit geldt ook voor 

de bereikbaarheid van Deurne via de N270, N279 en A67. 

 

Uitdagingen op lokaal niveau zijn het bereikbaar houden van het centrum, wijken, 

scholen en bedrijventerreinen en het wegnemen van de barrièrewerking van het spoor. 

 

Doelstellingen 
 
• We zetten ons in voor behoud van het intercitystation. We willen het station verder 

versterken tot een mobiliteitsknooppunt waar voetganger, fietser, automobilist, bus- 

en treinreiziger samen komen. Hierbij horen voldoende parkeermogelijkheden en 

goede stallingsplekken voor de fiets. 

 

• We gaan voor slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een duurzame en 

verkeersveilige omgeving. 

 

• De hoofdwegenstructuur via de N270, N279 en A67 moet kwalitatief verbeterd 

worden. Veiligheid en doorstroming staan hierbij voorop. Zowel voor inwoners als voor 

het bedrijfsleven is verbetering van de verbindingen met Brainport en Greenport 

noodzakelijk. 

 

• We willen veilige en snelle fietsverbindingen binnen de gemeente Deurne en met 

omliggende dorpen en steden realiseren. 

 

• Voor de aantrekkelijkheid en het economisch functioneren van het centrum van 

Deurne zetten we in op voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen en 

fietsenstallingen. 

 

• We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (haltes), openbare 

ruimte en gebouwen voor mensen met een beperking (Agenda 22). Met het oog op de 

vergrijzing voeren we actief beleid om de gehele openbare ruimte toegankelijk en 

bereikbaar te houden voor iedereen. Het lokale openbaar vervoer binnen de 

kerkdorpen willen we in stand houden.   

 

Aanpak 
 
Actualiseren van het verkeer- en vervoerplan 

We actualiseren het verkeer- en vervoerplan voor de korte en lange termijn en leggen 

daarbij het accent op veiligheid, duurzaamheid en innovatie. We zorgen voor veilige 

wegen en zetten in op een optimale routestructuur met specifieke aandacht voor het 

vrachtverkeer. We stimuleren duurzaam vervoer. We geven extra aandacht aan de 

wegen en situaties waarvan bekend is dat deze minder veilig zijn. 
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Actualiseren van de parkeernormen en inventariseren parkeerknelpunten 

We actualiseren de huidige nota parkeernormen uit 2013. Verder inventariseren we 

parkeerknelpunten in de kern Deurne. Daarbij geven we specifieke aandacht aan de 

parkeerproblemen rond het NS-station. 

 

Actieve en activerende rol in projecten voor verbetering A67, N270 en N279 

Samen met de regio en de wegbeheerders provincie (N270 en N279) en rijk (A67) 

maken we werk van de doorgaande wegen. We hebben de ambitie om een actieve en 

activerende rol te hebben.  

 

Terugdringen doorgaand vrachtverkeer Deurne-centrum en kerkdorpen 

We onderzoeken hoe het doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk kan worden geweerd 

uit het centrum van Deurne en de kerkdorpen. 
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Thema: Betaalbaar en divers wonen 
 

Tot 2030 stijgt het aantal huishoudens in de gemeente 

Deurne. Daarmee neemt de behoefte aan een betaalbaar en 

divers woningaanbod toe. De stijging wordt nagenoeg geheel 

veroorzaakt door eenpersoonshuishoudens en een 

toenemend aantal senioren. Het is van belang dat het 

woningaanbod meebeweegt met de bevolkingssamenstelling 

en de woonbehoeften. 

 

Dit vraagt om transformatie, aanvulling van de bestaande 

woningvoorraad en slimme aantrekkelijke oplossingen. 

Hiermee willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat senioren 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

We faciliteren en stimuleren het (her)gebruik van locaties of panden voor wonen, door 

sloop, ver- en nieuwbouw of de wijziging van een bestemming. Door gebruik te maken 

van de sterke kanten van de gemeente Deurne, zoals het intercitystation, hoogwaardige 

voorzieningen en een aantrekkelijk centrum, zorgen we voor een aantrekkelijk en 

aantrekkend woonklimaat. 

 

Doelstellingen 
 
• We realiseren passende woonoplossingen voor alle inwoners. Daarbij vinden we 

betaalbaar wonen erg belangrijk. We willen woonoplossingen voor alle 

inkomensgroepen. Onze woonlasten moeten in lijn zijn met de regio. 

 

• We zetten in op duurzaam wonen en bouwen. In 2050 is onze totale woningvoorraad 

klimaat- en energieneutraal. 

 

• In lijn met een aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat willen we meer woningen 

bouwen dan alleen voor onze eigen inwoners. We geven ruim baan aan woningbouw 

op geschikte inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties. 

 

• Per locatie of project bepalen we op welke wijze we onze actieve of activerende rol 

vormgeven. In basis faciliteert de gemeente. 

 

• We pakken kansen door ruimte te bieden aan innovatieve ideeën. Ook stimuleren we 

de omzetting van winkels naar wonen in het centrum van Deurne als dit een bijdrage 

levert aan de versterking van het kernwinkelgebied. 

 

Aanpak 
 
Actualiseren van de Woonvisie 

Aandachtspunt bij deze actualisatie is in ieder geval flexibiliteit binnen kaders. We willen 

marges hanteren zodat woningbouw in alle kerkdorpen, maar ook in wijken van Deurne 

mogelijk blijft. We geven (extra) aandacht aan doorstroming (senioren), kleine 

huishoudens en middeninkomens. We ambiëren diversiteit in wonen en woonvormen. We 

richten ons niet alleen op nieuwbouw, maar ook op renovatie, vervanging en alternatieve 

woonvormen. Resultaten van het lopende woonbehoefteonderzoek zijn mede de basis 

voor de actualisatie van de woonvisie. 

 

Actualiseren beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 
De afspraken in het huidige beleidskader leiden in sommige situaties tot 

onduidelijkheden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat arbeidsmigranten in diverse 

sectoren noodzakelijk zijn (niet alleen de agrarische sector), en daarmee verschillende 

soorten vragen naar huisvesting bestaan. Daarnaast is extra aandacht noodzakelijk voor 

communicatie, zodat inwoners inzicht hebben hoe deze huisvesting geregeld is. Hiermee 

wordt voorkomen dat vraagstukken over huisvesting arbeidsmigranten ‘in de calamiteit 

terecht komen’. 
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Thema: Een zorgzame en veilige gemeente 
 

De gemeente Deurne is een sociale gemeente, waarin 

inwoners betrokken zijn met elkaar en voor elkaar. Of ze 

nu jong of oud zijn, iedereen wil deel uitmaken van een 

samenleving waarin meedoen de norm is. We faciliteren, 

ondersteunen en stimuleren deze ontwikkeling. 

 

Voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, 

bieden we een vangnet. Zorg dichtbij de mensen, 

preventief en maatwerk staan hierbij voorop, waarbij we de 

kosten binnen het sociaal domein beheersbaar moeten 

houden. 

 

De gemeente Deurne kent een breed netwerk van vrijwilligers en verenigingen die hier 

samen met professionele partners een bijdrage aan leveren. Samen creëren we een 

sociaal netwerk en vangnet dichtbij onze inwoners. 

 

De gemeente Deurne is een weerbare gemeente waar geen ruimte is voor 

(ondermijnende) criminaliteit. Onze inwoners spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn 

de ogen en oren. Samen zorgen we voor veilige dorpen en wijken. We zorgen voor een 

goede verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. 

 

Doelstellingen zorgzame gemeente 

 
• Inwoners krijgen en houden regie over hun eigen leven. We vinden het belangrijk 

dat zij zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in de eigen leefomgeving, ongeacht 

hun leeftijd.  

 

• De juiste zorg is beschikbaar voor iedereen. We zetten in op meer bekendheid en 

zichtbaarheid van Zorg in Deurne. Zo weten onze inwoners nog beter waar ze met 

hun zorgvraag terecht kunnen. 

 

• In het sociaal domein werken we wijkgericht met extra aandacht voor werk, 

eenzaamheid, armoede, vergrijzing, ouderen en jeugd. We spelen in op de 

vergrijzing door toekomstbestendige maatregelen te nemen. 

 

• We willen de binding met Deurne versterken door te zorgen voor diversiteit in 

voorzieningen voor jeugd, jongeren, volwassenen en senioren. Het bestaande 

netwerk van sociale en maatschappelijke voorzieningen houden we in stand en 

optimaliseren we waar mogelijk. 

 

• We vinden het belangrijk dat mensen werk hebben of op een andere manier 

meedoen in de maatschappij. Gelijke kansen staan voorop. Werk is de beste sociale 

voorziening. We willen iets extra’s betekenen om de aansluiting van werkzoekenden 

met de arbeidsmarkt te verbeteren. 

 

• We besteden extra aandacht aan (agrarische) ondernemers in het buitengebied die 

moeite hebben om mee te kunnen in de transitie en daardoor in de problemen 

komen. 

 

Doelstellingen veilige gemeente 
 

• We optimaliseren de bestuursrechtelijke instrumenten en leggen slimme, effectieve 

combinaties tussen bestuursrecht en strafrecht om een vuist te maken tegen 

(ondermijnende) criminaliteit. Het buitengebied verdient bijzondere aandacht, omdat 

dit gebied extra kwetsbaar is voor ondermijnende activiteiten. 

 

• Samen met inwoners zorgen we voor veilige wijken en buurten. We hebben extra 

aandacht voor het tegengaan van fietsendiefstal, woninginbraken, (drugs)overlast, 
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verloedering van de woon- en leefomgeving en hard rijden in de buurt. Samen met 

politie en horecaondernemers zorgen we ervoor dat je in de gemeente Deurne veilig 

kunt uitgaan. 

 

Aanpak zorgzame gemeente 
 
Uitvoeren beleidsnota Sociaal Domein 

We voeren dit uit via jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Daarbij leggen we de nadruk op 

wijkgericht werken, ouderen, jeugd en het tegengaan en voorkomen van eenzaamheid 

en armoede. 
 

Werk in relatie met het sociaal domein 

We hebben aandacht voor de relatie tussen werk en de raakvlakken rond het sociaal 

domein, zoals participatie, bijstand en nieuwe Nederlanders. 

 

Werk in relatie met onderwijs 

We constateren dat werkzoekenden niet altijd over de juiste competenties beschikken om 

openstaande vacatures te kunnen invullen. We willen onderzoeken of we in de vorm van 

onderwijs (om- en bijscholing) iets extra’s kunnen betekenen om de aansluiting van 

werkzoekenden met de arbeidsmarkt te verbeteren. 

 

(Extra) ondersteuning voor mantelzorgers 

Door toenemende vergrijzing, daaraan gekoppelde aandoeningen als Alzheimer en 

dementie, en ‘langer zelfstandig wonen’ neemt de druk op mantelzorgers toe. Veel 

mantelzorgers raken overbelast, ook door de combinatie werk-mantelzorg. Extra 

ondersteuning is daarom noodzakelijk. Speciale aandacht is nodig voor jonge 

mantelzorgers. Uitgangspunt is een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld via een 

mantelzorgmakelaar. 

 

Aanpak veilige gemeente 

 

Opstellen Kadernota Integrale Veiligheid 

In de kadernota leggen we de strategische uitgangspunten en (inhoudelijke) prioriteiten 

voor het werken aan veiligheid vast voor de periode 2019-2022. Het college vertaalt dit 

in een uitvoeringsprogramma veiligheid. 

  



Raadsprogramma 2018 - 2022 

 

10 

Thema: Goede voorzieningen 
 

Prettig wonen en leven betekent dat je moet kunnen voorzien 

in de behoeften die daarbij horen, zoals winkelen, zorg, 

onderwijs, cultuur, sport en recreëren. De gemeente Deurne 

beschikt over winkels, een ziekenhuis, een breed 

onderwijsspectrum, een cultureel aanbod en voldoende 

mogelijkheden om (buiten) te recreëren. Het aanvullend 

aanbod in de regio is goed bereikbaar. Het Deurnese 

voorzieningenniveau is hoog(waardig). Het is de kunst om 

ook voor de toekomst te beantwoorden aan de behoeften van 

de inwoners. 

 

Goede voorzieningen zijn essentieel voor leefbare en 

levendige dorpen en wijken. Wij willen dat de voorzieningen in de dorpen en wijken op 

peil zijn. Tegelijkertijd houden we rekening met demografische ontwikkelingen en de 

terugloop van ledenaantallen en vrijwilligers. We kiezen zo veel mogelijk voor slimme 

combinaties. 

 

Voorzieningen zijn er niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van 

onze gemeente. De gemeente Deurne bevindt zich in de ruime, groene omgeving van De 

Peel. Dit is een prima aanvulling op het stedelijk gebied in onze regio. We werken aan 

een aantrekkelijk buitengebied en bieden ruimte aan nieuwe initiatieven. Meer bezoekers 

aan onze gemeente betekent meer werkgelegenheid. Ook dat draagt bij aan leefbare en 

levendige dorpen en wijken. 

 

Doelstellingen 
 

• We brengen en houden voorzieningen met slimme combinaties op peil. De fysieke 

basisinfrastructuur (sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed) versterkt 

de leefbaarheid van de dorpen en wijken. 

 

• Het brede onderwijsspectrum willen we continueren. 

 

• We werken aan een aantrekkelijk buitengebied door de sterke punten te 

versterken en ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven. 

 

• We koppelen cultuurbeleid los van vastgoed. Op die manier kunnen we beter 

sturen op wat we met het cultuurbeleid willen bereiken. 

 

Aanpak 
 
Een integrale visie op sportaccommodaties / maatschappelijke structuurvisie 

opstellen 

Op basis van een vraag-aanbod analyse van nu en de toekomst stellen we een 

maatschappelijke structuurvisie op. Daarin leggen we de relatie tussen 

sportaccommodaties en het overig maatschappelijk vastgoed (integraal, slimme 

combinaties). Prioriteit ligt bij het maken van een afweging over de gymvoorziening 

Zeilberg, gymzaal Neerkant en KDO, zwembad De Wiemel en museum De Wieger. 
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Thema: Een gezonde lokale economie 
 

Een krachtige lokale economie en werkgelegenheid zijn 

een belangrijke motor voor de leefbaarheid in de 

gemeente Deurne. Het is dan ook zaak om te blijven 

investeren in een gezond ondernemingsklimaat. Het 

thema economie leent zich bij uitstek voor een 

(sub)regionale aanpak, binnen de Peel en de Brainport-

regio en in de directe nabijheid van de Greenport-regio. In 

onze regio werken mensen met gouden handen en gouden 

‘brains’. Onze gemeente herbergt bedrijven die een 

belangrijke toeleverancier zijn voor de grote top-

technologische ondermeningen in Brainport. Ook richting 

de Limburgse buurgemeenten liggen er kansen op het 

gebied van economische samenwerking en 

werkgelegenheid. Samen optrekken is dan ook het devies. 

 

Twee zaken die specifiek aandacht vragen zijn Deurne-centrum en de (agrarische) 

ondernemers in het buitengebied. Het centrum van Deurne moet weer economisch 

floreren, passend bij de nieuwe positie die een kernwinkelgebied inneemt naast online 

winkelen. In het buitengebied staan we voor een gezonde agrarische sector. Het is 

daarbij zaak dat er een transitie op gang komt om de sector duurzaam en 

toekomstbestendig te houden of maken. 

 

Doelstellingen 
 
• We willen, nu en in de toekomst, zorgen voor voldoende kwalitatieve, kwantitatieve 

en duurzame bedrijfslocaties, passend bij de vraag. Dit doen we in afstemming met 

de regio. 

 

• Samen met stakeholders zetten we in op verbetering van het economisch 

functioneren van het centrum, minder leegstand en toevoeging van meer sfeer en 

beleving. 

 

• We blijven inspelen op de sterk veranderende wensen en behoeften van de 

consument en nieuwe trends en ontwikkelingen in retail. 

 

• De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen we zo veel 

mogelijk. 

 

• We willen een transitie op gang brengen binnen de agrarische sector. Zaken die 

voorop staan zijn verduurzaming, meer circulair en behoud van de sector. 

 

• We bieden ruimte aan nieuwe concepten, investeringen in kwaliteitsverbetering, 

verbreding en uitbreiding van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod. We 

versterken en faciliteren het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen waarmee het woon- 

en leefklimaat en het vestigingsklimaat verder verbeterd worden. 

 

• We willen meer recreatief en toeristisch bezoek, meer bestedingen en meer 

werkgelegenheid genereren door Deurne toeristisch/recreatief verder op de kaart te 

zetten. 
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Aanpak 

 
Inventarisatie kwalitatieve en kwantitatieve bedrijventerreinbehoefte 

Het is van essentieel belang om inzicht te hebben in de kwantitatieve en kwalitatieve 

behoefte aan bedrijfslocaties. Naar aanleiding daarvan kunnen we (her)ontwikkelen. 

Onderwerpen die in de inventarisatie een plek krijgen, zijn: verduurzaming, 

thematisering en maat, schaal en zonering.  

 

Stimuleren verduurzaming bedrijfslocaties en bedrijventerreinen 

Samen met Parkmanagement Peelland willen we activiteiten ontwikkelen om bedrijven te 

stimuleren tot het nemen van energiebeperkende maatregelen. Het doel is het 

verduurzamen van bedrijven en hun locaties om de duurzaamheidsambities van Deurne 

te realiseren. Zie ook het thema ‘Duurzaamheid’. 
 

Actualiseren Toeristische visie / actieprogramma Deurne 

Het actieprogramma ‘Toerisme en Recreatie Deurne 2009 – 2015’ is verouderd en gaan 

we actualiseren. Uitgangspunt is dat dag- en verblijfrecreatie in de gemeente Deurne zich 

kunnen ontwikkelen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor bestaande voorzieningen, 

de sterke onderscheidende waarden in de kernen, de toeristisch-recreatieve 

routestructuren en het gezamenlijk optrekken met partners in de Brabantse en 

Limburgse Peel. 
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Thema: Duurzaamheid 
 

 

We hebben de ambitie om in 2050 een energieneutrale 

gemeente te zijn. Wij sluiten aan op de doelen uit het 

Klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord. Het 

jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten nu al 

stappen zetten. Om deze doelen te bereiken, moeten we 

de overgang maken van fossiele brandstoffen naar 

duurzame energie.  

 

Iedereen moet een bijdrage leveren: gemeente, 

inwoners, bedrijven en organisaties. De tijd van 

afwachten is voorbij. De eerste veranderingen zijn in 

gang gezet. Denk aan ‘gasloos bouwen’ en op de 

deelname van de gemeente Deurne in een regionaal 

zonnepanelenproject. 

 

Duurzaamheid is meer dan alleen energie. Het gaat ook om het klimaat, behoud van 

natuur, biodiversiteit en een circulaire economie. Deze samenhang zien we terug in de 17 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die ook door Nederland zijn 

aanvaard. Op deze gebieden willen we deze raadsperiode stappen maken. 

 

Doelstellingen 

 
• Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan een duurzame 

samenleving. Wij zetten in op gemaakte afspraken en doelen ten aanzien van een 

gezonde woon- en leefomgeving voor mens en natuur. 

 

• Het doel ‘Energieneutraal Deurne in 2050’ pakken we actief en voortvarend op. We 

werken in stappen naar dit doel toe. Dit doen we door het vaststellen van 

(tussen)doelen voor de jaren richting 2050. Ook vertalen we bindende afspraken en 

doelen uit onder andere het Klimaatakkoord van Parijs, de Klimaatwet en het 

Klimaatakkoord naar een programma voor de gemeente Deurne. 

 

• We bevorderen de totstandkoming van een meer circulaire economie, zowel bij 

bedrijven als op bedrijventerreinen, in bedrijfsprocessen, producten en grondstoffen. 

 

• We staan open voor nieuwe ontwikkelingen in afvalreductie en het verminderen van 

het gebruik van grondstoffen. Denk hierbij aan beter scheiden en meer hergebruik. 

We stimuleren dit en maken er zo veel mogelijk gebruik van. 

 

• Duurzaamheid (rentmeesterschap) moet integraal onderdeel worden van het 

gemeentelijk beleid, de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijk handelen. 

 

• Klimaateffecten als hittestress, langere perioden van droogte en extreme neerslag 

komen steeds vaker voor. We passen ons – samen met inwoners en bedrijven - aan 

aan de gevolgen ervan. Daarvoor nemen wij maatregelen om negatieve gevolgen voor 

inwoners, bedrijven, de leefomgeving, natuur en landbouw te verminderen en 

voorkomen.  

 

Aanpak 
 
Opstellen richtinggevende kaders 
Wij stellen richtinggevende kaders op voor de gestelde doelen. Vervolgens maken we 

deze praktisch voor de komende 4 jaar. Daarin nemen wij ook de circulaire economie 

mee en de bijdragen aan een betere biodiversiteit, landschap en natuur (het verminderen 

van CO₂, hitte en wateroverlast).  
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Educatie en motivatie van inwoners en bedrijven ten aanzien van 

duurzaamheid: ‘duurzaam bewuster gedrag’ 

Bewoners en bedrijven stimuleren om meer bijdragen te leveren aan een duurzame, 

gezonde leefomgeving door o.a. energiebesparende maatregelen, groen op eigen terrein 

en in de omgeving en afvalreductie.  

 

We benadrukken het belang van duurzaamheid door actief en praktisch aan de slag te 

gaan. We gaan ook concreet aan de slag met projecten en activiteiten die bijdragen aan 

deze gestelde doelen. We benutten (nieuwe) mogelijkheden en instrumenten die de 

transitie voor energie – duurzaamheid en klimaatvraagstukken vooruit helpen.  
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Wat willen we nog meer bereiken? 
 

Samenwerking in de regio 
 

De gemeente Deurne is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. 

Denk aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant en Peelgemeenten. Aan de hand van een 

samenwerkingskader gaan we de samenwerking verdiepen en verbreden. 

 

Doelstellingen 
 

• We zetten ons actief in voor een effectieve en efficiënte regionale samenwerking. 

 

• De samenwerkingsmonitor is een bruikbaar instrument voor de monitoring van 

samenwerkingsverbanden. Deze monitor ontwikkelen we verder. 

 

• Bij samenwerking met andere gemeenten kijken we ook over de provinciegrens 

heen. 

 

• We willen voorkomen dat er een bestuurlijke lappendeken ontstaat. Dit doen we 

door betrekkingen met bestaande samenwerkingspartners te verdiepen en met 

hen te zoeken naar nieuwe thema’s. 

 

Aanpak 
 

Visie op samenwerking 

Een Deurnese visie op samenwerking geeft het college en de gemeentelijke organisatie 

kaders mee voor de keuze van (toekomstige) samenwerkingspartners. Doel is het 

voorkomen van een bestuurlijke lappendeken. Inzet is verdieping van de samenwerking 

met de bestaande samenwerkingspartners. 

 

Doorontwikkeling samenwerkingsmonitor 

Door betere doelen voor samenwerkingen op te nemen in de samenwerkingsmonitor 

kunnen we beter sturen op concrete en gewenste resultaten. We nodigen 

samenwerkingsverbanden regelmatig uit in de commissie Bestuur. 

 

Burgerparticipatie 
 

De wereld verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer zelf 

regelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dit vraagt een andere rol en 

houding van de gemeente. De gemeente is een onderdeel van de samenleving en heeft 

veel meer dan vroeger een gelijkwaardige rol ten opzichte van inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners. De wensen van inwoners en hun inbreng en betrokkenheid 

staan steeds meer centraal in de manier waarop de gemeente werkt. 

 

Meewerken en meedoen moet lonen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

partners moeten ruimte krijgen om hun inbreng te leveren in beleidsvorming en  

–uitvoering. Experimenten, zoals komen tot een burgerbegroting, gaan we aan. 

 

Doelstellingen 
 

• We nodigen inwoners meer uit om het initatief en de verantwoordelijkheid voor 

hun leefomgeving te nemen. Dit doen we door dit kenbaar te maken, te laten zien 

wat er mogelijk is, geen belemmeringen op te werpen, 

verwachtingenmanagement in te passen en een goed kader mee te geven. We 

willen burgerparticipatie verbijzonderen en maatwerk leveren. Hierbij is het van 

belang dat we vertrouwen uitstralen. 
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• Bij uitwerking van de burgerbegroting nemen we een doelgroepbenadering mee. 

 

• We breiden de mogelijkheid tot participatie voor inwoners binnen Deurne Doet ’t 

uit. Dit doen we door gerichte afspraken te maken met de betrokken organisaties 

en aannemers. 

 

Aanpak 

 
Aanpak voor burgerparticipatie 

We gaan actief aan de slag met burgerparticipatie aan de hand van concrete initiatieven. 

Kennis en ervaring maken we deelbaar binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. 

We ontwikkelen een kader om met dorpen en wijken die dat willen, actief in gesprek te 

gaan om te komen tot meerjaren afspraken over projecten die de leefbaarheid aangaan. 

  

Doorontwikkeling Deurne doet ‘t 

Door actief in gesprek te gaan met dorps- en wijkraden en organisaties in de dorpen en 

wijken bevorderen we dat inwoners en organisaties nog meer deelnemen in Deurne doet 

‘t of zelf initiatieven ondernemen en daarin Deurne doet ’t meenemen. In overleg met 

dorps- en wijkraden en organisaties die in de dorpen en wijken actief zijn, komen we tot 

samenwerking en afspraken over participatie in onderhoud en inrichting van de openbare 

ruimte. 

 

Dienstverlening 
 

Inwoners, ondernemers en instellingen bepalen in toenemende mate zelf hoe en wanneer 

zij in contact willen treden met de gemeente. Ook verwachten zij steeds meer een 

andere rol en houding van de gemeente en een andere vorm van dienstverlening waarbij 

de klant op een andere manier dan nu centraal staat. Gemeenten sluiten aan bij de 

trends in de samenleving. Wettelijke kaders blijven, de rol van de overheid verandert. 

 

De toename van het aantal technologische toepassingen maakt een andere manier van 

communiceren met een inwoner, een andere manier om diensten te verlenen, mogelijk: 

snel, eenvoudig en direct. 

 

Doelstellingen 
 

• De gemeentelijke organisatie moet toekomstbestendig, toegankelijk en bereikbaar 

zijn. 

 

• Bij de toenemende digitalisering hebben we aandacht voor de gevolgen daarvan 

voor kwestbare inwoners. 

 

• Het oppakken en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving vormt een 

leidraad voor de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening van de 

gemeente. 

 

Bedrijfsvoering 
 

We willen dat de gemeente goede kwaliteit levert tegen redelijke kosten. Het is daarbij 

van belang dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans zijn.  

 

Doelstellingen 
 

• Een goede kwaliteit in de dienstverlening tegen redelijke kosten. Voor een aantal 

grote, afgebakende domeinen willen we aparte accountmanagers of 

contactfunctionarissen inzetten. Denk hierbij aan het centrum, bedrijventerreinen 

en het buitengebied. 
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• De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in balans zijn. 

 

• Gemeentelijke lasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) die in lijn liggen met 

andere gemeenten in Brabant. 

 
Gemeenteraad – anders werken 
 

Wij willen de verbinding leggen tussen inwoners en gemeente. We weten wat er speelt 

en zijn vroegtijdig betrokken bij relevante ontwikkelingen. We beslissen met weging van 

alle belangen en waar mogelijk snel. 

 

Doelstellingen 

 
• De raad is herkenbaar en bereikbaar voor inwoners. Een aantrekkelijke manier 

van vergaderen hoort daarbij. 

 

• De raad zet in op ruimte voor co-creatie, zodat inwoners volwaardig deel kunnen 

nemen aan (de voorbereiding van) besluitvorming. 

 

Aanpak 

 
Continu aandacht voor ‘anders werken, anders vergaderen’ 

We besteden voortdurend aandacht aan een actieve rol van de inwoners en het 

verkleinen van de afstand tussen politiek en inwoner. Deze focus kan leiden tot een 

herinrichting van de vergadercyclus. Centraal daarin staat dat de raad meer aan de 

voorkant zit en de inwoners meer betrokken kunnen worden. Daarnaast streven we er 

naar om eenvoudige raadsvoorstellen sneller af te handelen. 

 

Doorontwikkeling proces continue sturing 

We werken het proces van continue sturing verder uit aan de hand van de 

Ontwikkelagenda. Het proces van continue sturing vervangt de bestaande gemeentelijke 

beleidscyclus en biedt ons voortdurend een actueel beeld van ontwikkelingen, de 

bijbehorende financiële consequenties en een financieel totaalbeeld. 

 

Duurzaamheid als onderdeel van plan- en besluitvorming 
We maken duurzaamheid onderdeel van alle plan- en besluitvorming door de gemeente. 
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Nawoord 
 

Voor het eerst in de geschiedenis werken we in de gemeente Deurne niet met een 

coalitieprogramma, maar met een raadsbreed akkoord. We zijn verheugd dat we, na een 

aantal interactieve en constructieve sessies met alle raadsfracties, tot dit 

raadsprogramma zijn gekomen. 

 

De komende vier jaar zetten we ons actief in voor realisering van de doelstellingen en 

aanpak in dit raadsprogramma. Hiermee leveren we een bijdrage aan prettig wonen en 

leven in onze gemeente en een nog beter Deurne, met zijn wijken en dorpen. 

 

Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders om onze geformuleerde 

doelstellingen en aanpak te verwerken in de ontwikkelagenda. Samen met het college 

willen we binnen de planning- en controlcyclus komen tot een realistische planning. Bij 

de behandeling van de begroting 2019 willen we hier een eerste start mee maken. We 

beseffen dat, ook om financiële redenen, niet alles tegelijk opgepakt kan worden. 

Leidend is dat onze doelstellingen en aanpak binnen de financiële kaders blijven en niet 

leiden tot lastenverzwaring voor onze inwoners. 

 

Tot slot bedanken we iedereen voor de ondersteuning bij de totstandkoming van het 

raadsprogramma. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 september 2018. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

R.J.C.M. Rutten H.J. Mak 
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