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Deurne
blijft goed
wordt beter.

Inleiding
Beste inwoner van de gemeente Deurne,
De gemeente Deurne is een gemeente om van te houden. Jij woont in deze
fantastische gemeente vol kansen en mogelijkheden. Dag in, dag uit zetten onze
lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt
bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op
woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om
te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten
horen.
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt en
hebben we als coalitiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie
gemeente voor ons zien. We zijn de partij die altijd vooruit wil. Soms door een
duidelijke stip op de horizon te plaatsen en soms door heel simpel een oplossing te
bedenken voor een actueel probleem. Gedreven, serieus en enthousiast. Altijd
vanuit een positieve houding.
We zijn trots op onze wethouder die in tijden waar de krant vol stond over de grote
financiële problemen bij gemeenten, onze woonlasten niet liet stijgen. Onze
financiën zijn op orde. Dat geldt ook voor de zorg. Onze inwoners waarderen de zorg
op alle vlakken met een dikke acht, terwijl meer mensen liefdevolle hulp krijgen. Het
meest trots zijn we op het grootste liberale succes; sinds de vorige verkiezingen
daalde het aantal uitkeringen flink en gingen er tientallen mensen aan het werk!
Maar niet alleen onze wethouder deed goede zaken. Onze raadsleden streden er
met succes voor dat er 1.800 woningen in Deurne bijkomen, dat er een zwembad
blijft en dat ieder huis in Deurne een glasvezelaansluiting kan hebben. De
spoortunnel wordt eindelijk gebouwd en er worden maatregelen genomen om
geluidsoverlast te beperken. Maar we zijn er nog niet!
Het is essentieel dat de Deurnese VVD groeit en aan het stuur blijft. Om onze
idealen voor Deurne te verwezenlijken, want we zijn nog niet tevreden. We willen
geen woestijnen van zonnepanelen We willen wel volledig gratis parkeren, een
fietsenstalling in het centrum en een nieuwe woonwijk. We blijven werken aan een
goed begaanbare A67 en een veilige N270. We blijven garant staan voor verstandig
omgaan met onze belastingcenten. Wat we willen is een overheid die als bedrijf
opereert en inwoners mee laat praten en doen!

Maar belangrijker is dat wij de partij zijn die zorgt dat Deurne niet tot stilstand komt.
We horen niet bij de schreeuwers die doen alsof alles slecht is. Wij hebben een
duidelijke koers en visie, waardoor we de enige stabiele rechtse partij van Deurne
zijn. We zijn een echte lokale partij, met steengoede mensen uit onze dorpen en
kernen. We hebben ook onze relaties in Den Haag en Den Bosch. Hierdoor krijgen
we een stuk meer voor elkaar. Wij zorgen ervoor dat Deurne echt vooruit gaat!
Ik reken op jouw stem!
Tom Oomen
Lijsttrekker
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1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het
belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Jong en oud,
alleenstaanden en gezinnen, Deurne en kerkdorpen, de woningnood in de gemeente
Deurne is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht.
Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun geliefde woonomgeving ook
prettig blijft. Dat lukt niet door alle open ruimtes in Deurne vol te bouwen. Wij
kiezen daarom voor een nieuwe woonwijk.
Wij willen dat er naast de al geplande 1.800 nog eens 1.800 nieuwe huizen
bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven)
wonen. Het bouwtempo moet omhoog.
Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen
vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt.
Ouderen moeten kunnen doorstromen naar levensloopbestendige woningen. Dit
maakt ruimte voor andere leeftijdsgroepen om door te kunnen stromen naar
woningen die bij hun levensfase passen.
Inwoners van de gemeente Deurne blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen
wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed
oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je
met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als
het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te
passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen
met een beperking.
We geloven daarbij in nieuwe type woningen die voldoen aan de nieuwste trends,
zoals kleinere woningen voor ouderen met zorg of Tiny houses. Daarnaast moeten
we leegstaande winkels of kantoren snel omzetten naar woningen.
Eigen initiatief en collectieve oplossingen (CPO) zijn fantastisch. Liberaler kan het
niet. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren door mee te denken en de
initiatiefnemers niet murw te slaan met regels, procedures en bijbehorende
papierwinkel.
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Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van
scheefwonen en het stimuleren van doorstroming. Strenge handhaving op het
illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die
hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. Ook doen we alles
wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan.
We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning,
maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.
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2. Met groene leefbare dorpen en wijken
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen,
schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud
van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De
gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven.
Wij hebben ervoor gezorgd dat er een budget kwam van 10 miljoen euro om te
investeren in maatschappelijke voorzieningen. Nu moet er doorgepakt worden. We
willen resultaat zien! We eisen dat er in 2022 zichtbaar iets gebeurt in Neerkant,
Walsberg en Zeilberg. Slimme combinaties van onderwijs, sport, ontmoeten zijn en
blijven daarbij de oplossing.
We willen dat onze stoepen en straten er netjes en verzorgd uitzien. Stoeptegels
liggen recht en onkruid is verwijderd. Daarmee voorkomen we verloedering en
houden we onze omgeving fijn.
Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners.
Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen
en onderhouden worden van harte aangemoedigd.
Deurne heeft een lage afvalstoffenheffing, dat willen we zo houden. Dat kan door
hergebruik en recycling. ‘De vervuiler betaalt’ ondersteunen we van harte. Mensen
die hun best doen worden in Deurne beloond.
Tegelijkertijd zien we dat asocialen afval dumpen, omdat ze te lui zijn om hun afval
weg te brengen of er geen geld aan uit willen geven. Dit kost de goedwillende
inwoners geld. We willen daarom actief beleid om dit tegen te gaan. Daarbij
onderzoeken we of de milieustraat voordeliger kan, maar kijken ook naar het harder
bestraffen van dit gedrag.
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3. Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten
worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de
samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons
leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met
wie het minder goed gaat.
Sport stimuleert werklozen om eerste stappen richting werk te maken. Het
voorkomt overgewicht. Het helpt jongeren die zich vervelen om lekker bezig te zijn.
Het helpt ouderen om fit te blijven. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt,
is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk
is.
Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar
samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren. Sporten kan een belangrijke
uitlaatklep zijn voor jongeren. We blijven daarom financieel bijdragen aan het
kunnen laten sporten van kinderen, wanneer hun ouders dit niet kunnen betalen.
Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze
openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief
aan onze inwoners om mee te denken.
Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere
doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de
faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van
sportaccommodaties.
In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de
gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie,
antisemitisme en racisme is geen plek in de gemeente Deurne.
De armoederegeling maatschappelijke participatie richten we anders in, via onze
buurtcoaches zorgen we dat mensen gaan sporten. Geen geldbedrag voor internet
of de Efteling maar actief meedoen en contacten leggen. Daar wordt iedereen beter
van.
Het zwembad behouden we, op welke manier dan ook!
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4. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
In de gemeente Deurne zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen
en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken.
Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, een bibliotheek en buurthuizen
een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan
persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om
muziekfestivals, een culinair event of het cultuurcentrum, in de gemeente Deurne is
ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners.
Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze
bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit.
We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in.
Als de Wieger of het cultuurcentrum niet levensvatbaar zijn, investeren wij liever in
cultuurhistorische evenementen zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht en
Carnaval. We willen niet alleen grote evenementen zoals het IJsfestijn of de Royal
Music Night stimuleren maar ook aandacht hebben voor de kermissen en
dorpsevenementen. Zo bereiken we zoveel mogelijk inwoners.
Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en
cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat
aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan
een maatschappelijk doel. Van culturele instellingen verwachten we dat ze
verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

5. Een gemeente die levert
De gemeente is er om te faciliteren. Het belang van de inwoners staat altijd voorop.
We willen een gemeente die zich minder bezighoudt met hoe iemands leven eruit
zou moeten zien, maar meer bezig is om inwoners te helpen zich te ontplooien. We
vinden het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van
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inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze
inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.
Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we
alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen,
problemen en frustraties. De gemeente is geen bedrijf, maar moet zich wel zo veel
mogelijk zo gedragen.
We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit
bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. We schaffen welstand
helemaal af.
De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners
kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt.
We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners
over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal
bestuur, zoals de besteding van subsidies.
Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten
we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met
regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-,
ondernemers- of duurzaamheidsloket. Hier horen vaste medewerkers bij. De
gemeente moet haar personeelsbeleid zo inrichten dat er minder verloop is.
Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken.
Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen
achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De
gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo
snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. Wij zijn er niet
voor het individu maar voor iedereen. Het algemeen belang staat altijd voorop. Dat
past bij onze liberale principes.
We gaan een meetbaar doel stellen voor deregulering, klantvriendelijkheid en
communicatie.
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6. Waar verstandig met geld wordt omgegaan
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er problemen. Daarom
letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten zo laag
mogelijk door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te
voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze
inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in de gemeente Deurne voor
iedereen betaalbaar.
Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in
alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en
transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. De
begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen
jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.
We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
De gemeentelijke woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. De totale
woonlasten in Deurne gaan de komende vier jaar omlaag.
De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. “De gebruiker
betaalt” is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners
afgewenteld worden.
Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te
betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
We schaffen de hondenbelasting af.
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7. Waar we veilig zijn en criminaliteit wordt
aangepakt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder
veiligheid geen vrijheid. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met
inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige
leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken
criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. We
zoeken naar een balans tussen straffen en voorkomen, mensen worden niet
geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde
vrienden of een onveilige omgeving.
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat
en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden
kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op
diegenen die het veroorzaken. Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven
vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de
veiligheid te verbeteren. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en
aangepakt.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten
werken daarbij samen.
De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Deurne veiliger
te maken. Wij willen dat zij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt het
toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. De gemeente is scherp op
ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in
als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals
WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor
inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van
cybercrime.
We willen dat inwoners melding / aangifte doen. Een app is soms handig, maar nooit
de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte te doen. Aangifte doen
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kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval
op afspraak langskomt.
We willen geen wietplantjes of drugslabs in ons buitengebied. De politie moet
potentiële drugspanden in beeld blijven brengen en contact leggen met de
eigenaren van dat soort panden. Alleen inzetten op criminele producenten is niet
voldoende, ook het gebruik moet verminderen. Drugs gebruiken is niet normaal. Wij
willen daarom ook inzet op preventie en goede voorlichting.
Er moet blijvende aandacht zijn voor de vrijwillige brandweer. We moeten ervoor
zorgen dat de er voldoende bemensing blijft, ook in de komende jaren.
Het aantal minderjarigen dat bij steekincidenten is betrokken nam de afgelopen
jaren sterk toe. In Deurne hebben helaas ook al enkele incidenten plaatsgevonden.
We moeten ervoor zorgen dat we deze droevige ontwikkeling voor zijn. Daarom
pleiten we niet alleen voor handhaving, maar vooral voor preventie op dit gebied.
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8. Waar de economie bloeit
Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat
met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de
coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers in de gemeente hard geraakt. Zij
hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde
lijkt te zijn, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij
ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een
bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de
toekomst.
De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de
mogelijkheden van de wet.
We richten een loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen
organiseren, zoals dorpsfeesten, kermissen, grote evenementen of een
kofferbakverkoop. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het
loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets
misgaat.
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk.
Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel
mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels
of een meldingsplicht.
Het vestigingsklimaat in Deurne moet beter. We willen onze bedrijven de ruimte
geven om te groeien. Als er geen ruimte is, moeten we die maken. We willen
nieuwe percelen ontwikkelen voor grotere internationale, industriële bedrijven.
“Logistieke dozen” kunnen we beter centraal neerleggen in de regio.
Arbeidsmigranten zijn nodig. Locaties moeten gefaciliteerd worden, waarbij
draagvlak van omwonenden vanzelfsprekend een vereiste is.
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9. Waar het bruist en bezoekers van buiten
aantrekt
Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en
aantrekkelijke horeca en winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen wonen,
werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale
economie. Een dorp komt pas echt tot leven als de dorpskern bruist. Daarmee
trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een levendig centrum.
We stimuleren winkelen in ons eigen dorp, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke,
veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale
ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop. Een goed uitgebreid horecaaanbod versterkt dit nog eens.
We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken,
detailhandel en horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het
opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de dorpen binnen de
gemeente Deurne prettig en leefbaar.
De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij
willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat
ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.
Recreatie en toerisme wordt steeds belangrijker voor onze lokale economie.
Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met een gemeentelijke promotie.
Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de
natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.
Bij een bruisend centrum hoort geen betaald parkeren. Het blijft een grote wens van
de Deurnese VVD om dit af te schaffen.
We willen het centrum versterken met een bewaakte rijwielstalling (met
oplaadpunten) en een openbaar toilet.
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10. Waar we trots zijn op onze boeren
We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en
tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken
om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren
ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur
en milieu.
Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet
onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor
meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer,
recreatie of andere bedrijvigheid.
Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor
herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van
biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van belang voor onze economie. Miljoenen
om vergane tijden in de Peel te herbeleven is daar geen goed voorbeeld van. Wij
willen dat Deurne actief inzet op het stoppen van het Peelvenen project.
Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het
gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en
duurzame energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de
belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. We
geloven in innovatie en stimuleren dat ook.
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is
goed voor de ondernemer en beperkt overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren,
zoals seizoenstoerisme en de maakindustrie.
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11.Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact
met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt,
investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze
samenleving. Iedereen doet mee!
Er is een schrijnend tekort aan personeel. Wij willen dan ook iedereen uit de
uitkering en aan het werk. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands
talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de
stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut
werk en leerwerkplekken. Aan ondernemers vragen wij hoe we ze daarbij kunnen
helpen.
Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er
voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.
Werken moet lonen. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat,
willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan
schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen.
Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je
bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie
verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd
zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan
inburgering en integratie.
De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude
is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur.
Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk
tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.
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12.Waar vlot vervoer van A naar B is
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en
familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten.
Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te
komen. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger,
fiets en auto.
Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan
goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende
vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze
bestemming en voorkomen we onnodige uitstoot door opstoppingen. Daar is een
snelheidsverhoging van 50 naar 70 km / uur op de randwegen voor nodig. Daarnaast
moet de mogelijkheid tot een tweede spoortunnel en een Noordelijke omlegging
onderzocht worden.
Er zijn ook simpelere oplossingen die we snel kunnen uitvoeren. We willen een
betere bewegwijzering om Deurne heen om zo te voorkomen dat iedereen door het
centrum rijdt. Het verkeer vanuit Helmond kan via de N279 naar Liessel worden
geleid. Daarmee wordt de Binderendreef ontlast. Slimme oplossingen met veel
effect.
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het
bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in
samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners. Er moeten meer
snelheidsbeperkende maatregelen worden gerealiseerd in de directe
woonomgeving. Sluiproutes moeten worden gesloten en landbouwverkeer worden
omgeleid.
Of het nu met een “gewone” fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw
vervoersmiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door de gemeente
Deurne bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden
ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan.
Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede
verbinding tussen dorp, stad en regio. Het behouden van een intercity station is
essentieel. Moderne initiatieven als deelautos, deelfietsen en elektrische (snel)
bussen moeten worden omarmd en gestimuleerd. Als uitgangspunt zou een inwoner
uit Deurne net zo snel in Den Bosch, Eindhoven of Venlo moeten kunnen zijn door
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het gebruik van de deelauto, een (snel)bus of intercity als door het gebruik van een
eigen auto.
Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en regiotaxi zijn goed
toegankelijk. Stations zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen
instappen.
We willen veilig naar ons werk of familie kunnen via de A67 of N270. Dat vraagt
continu aandacht van de politiek in Den Haag en in Den Bosch. De Deurnese VVD is
de enige partij in Deurne die daar serieus vertegenwoordigt is. De A67 filevrij of een
verdubbeling van de N270 richting Helmond zijn grote wensen.
Er moet een goede infrastructuur komen voor elektrisch rijden, met voldoende
oplaadpunten. We willen deze commercieel aanbesteden om de tarieven scherp te
houden.
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13.Slim en duurzaam groen
Als het gaat om energie moet de gemeente Deurne, zoals als gemeentes en steden,
ook verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolen
verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige
keuzes en draagvlak vragen.
Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare
gemeente. We willen dat onze inwoners niet het slachtoffer maar de winnaars
worden van deze energietransitie. We willen geen woestijnen van zonnepanelen,
maar kansen bieden om te profiteren van de mogelijkheden. Inwoners moeten de
opbrengsten van energie-opwek en gerealiseerde besparingen in hun portemonnee
voelen. We willen van het gas af, maar zonder stijging van woonlasten.
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en
bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste
oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. Als inwoner moet je
kunnen kiezen voor zowel de techniek als de kosten die jij wilt maken om je huis
warm te houden.
Met onze inwoners kijken we ook individueel mee. Als liberalen weten we dat zij
hun verantwoordelijkheid willen nemen. De overheid stimuleert dat zo veel mogelijk
met gratis advies en het mogelijk maken van zonnepanelen of isolatie via goedkope
leningen. Motiveren doe je niet met belastingen, maar door mee te denken.
Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we
ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk
bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige
duurzame energie onderling kunnen delen.
Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas
toegankelijk zijn.
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen,
door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. Niet op
elk moment kan echter evenveel stroom worden opgewekt en niet op elk moment
bestaat dezelfde vraag. Opslag is daarvoor belangrijk, maar ook nog duur. Wij willen
dat de gemeente hierin adviseert en meedenkt, bijvoorbeeld in gezamenlijke
initiatieven om energie op te slaan, denk bijvoorbeeld aan een “accustation in de
straat”.
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Droge voeten in Deurne zou vanzelfsprekend moeten zijn. De klimaatverandering is
voelbaar, in Deurne hebben we dit aan de lijve ondervonden met hagelstenen zo
groot als tennisballen en straten die veranderden in rivieren. Ons riool moet hierop
aangepast worden. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij onze inwoners en
bedrijven zelf, wij willen dat de gemeente stimuleert om te “ontharden”. Tegels
eruit, groen erin! Groene daken zien we als een mooie oplossing.
In Deurne doen we wat kan, maar verwachten ook een rol van de landelijke
overheid. Wij eisen dat er landelijk gekeken worden naar de nieuwste technieken,
bijvoorbeeld op het gebied van kernenergie. De technieken zijn vele malen
verbeterd waardoor het veilig is, een lage impact op de leefomgeving heeft en het
restafval minimaal is.
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14.Van zorg naar gezondheid
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en
liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. In Deurne lopen we daarmee
al jaren voorop. Zorg in Deurne wordt in heel Nederland gezien als voorbeeld hoe
het moet. Een loket voor zorg, waar met inwoners wordt meegedacht en slimme
oplossingen gezocht worden.
Maar de zorg staat onder druk. De kosten blijven stijgen en personeelstekorten
nemen toe. Om in de toekomst zorg te kunnen bieden moet er dus iets gebeuren.
Wij noemen dat: van zorg naar gezondheid. Mensen die lekker in hun vel zitten en
een fijne sociale omgeving hebben, vragen geen of minder zorg.
We willen daar al op jonge leeftijd mee beginnen. Ons streven is dat iedereen vanaf
4 jaar minstens een keer per week sport. Onze inwoners willen we helpen met een
gezonde leefstijl, het voorkomen van overgewicht en het versterken van mentale en
sociale gezondheid. We doen dat niet vanuit betutteling maar vanuit energie en het
geloof in de kracht van alle inwoners.
Mentale en sociale gezondheid versterk je door elkaar te helpen in plaats van over
elkaar te oordelen. Wij willen stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten, zodat
gemeenschappen versterkt worden en het logisch wordt om hulp te vragen en te
geven.
Mantelzorgers willen we ontzorgen. Daarbij zorgen we voor een centrale plek voor
vragen en informatie. Door persoonlijk contact voorkomen we overbelasting.
Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te
brengen.
Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen
daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de
huisarts of het wijkteam. Laagdrempelig, dicht bij huis.
Zorg is maatwerk en moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom
kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. We bieden ondersteuning
wanneer het moet, niet omdat het kan. We vragen inwoners om zoveel mogelijk zelf
te regelen. Jezelf verantwoordelijk voelen geeft regie en vrijheid.
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15.Waar we fijn opgroeien
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen.
Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp.
Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal
mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers
plakken. Normaliseren noemen we dat.
Het moet duidelijk worden wat wij jeugdzorg vinden. Nog te vaak krijgen kinderen
hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief.
Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten
wij dan ook verantwoordelijkheid.
Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We maken het niet
zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, of hun
ouders, dit de rest van hun leven als last meedragen.
Het voorkomen van hulp – preventie - is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we
zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we
daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en
sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te
zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.
We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig
hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat
geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg.
Ieder gezin die dat nodig heeft, heeft een hulpverlener als aanspreekpunt. Dat
creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar
naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts.
Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en
kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.
Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door
met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van
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de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel
problemen worden voorkomen
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn
van kindermishandeling, zoals mishandeling van huisdieren, moet dit herkend
worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar
zijn.
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16.Waar onderwijs een gelijke start biedt
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze
kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op
school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in
Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed
onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele
samenleving heeft er belang bij.
We willen in iedere kern en dorp een school.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente
dat (taal) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en
huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er
ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van
kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen
kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt. Creatief denken willen we
zowel binnen als buiten de school stimuleren.
Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor
een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we
naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs
wordt vergoed.
Pesten is een veelvoorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de
klas, op het sportveld of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het
sluiten van een afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het “antipesten-pact”.
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17.Waar iedereen meedoet en integreert
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk
opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar
eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle
samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de
geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te
leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk.
Daarbij bieden we goede begeleiding.
We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen
weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de
kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook
van anderen.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen
voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan
laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning
om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en
bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal
om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor
jonge kinderen.
Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als
zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten,
antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.
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