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Wethouder Marnix
VVD DEURNE DURFT!

DURF JIJ OOK?



Wij durven te dromen!
Ooit droomden wij van een spoortunnel. We werden uitgelachen. We droomden over zorg dichtbij. We droom-
den van lagere lasten voor onze inwoners. We droomden van woningbouw die weer op gang zou komen. We 
droomden dat werken weer lonend was. Dat Deurne veiliger werd. Dat regels afgeschaft werden. Dat parkeren 
gratis zou zijn.

Als lokale volkspartij gingen we in 2014 besturen. We wilden aanpakken. We hebben onze dromen waar-
gemaakt!  En nu? Nu willen we nog veel meer doen. Daar gaat dit verkiezingsprogramma over. 

Wij durven te doen!
Keuzes maken, is lef hebben. Wij hebben onze principes: vrijheid, verantwoordelijkheid en optimisme. Daardoor 
durven wij keuzes te maken. We kiezen voor een agrarisch industrieterrein. We willen dat iedereen werkt. We 
eisen een stevige aanpak van drugs. Arbeidsmigranten zijn welkom. 

En bij iedere keuze hoort een gesprek. Ook dat moet je durven. Wij zijn bereikbaar, benaderbaar en altijd aan-
wezig. Op straat. In ons clubhuis. Tijdens onze honderden huisbezoeken. Maar ook online. We zijn ontzettend 
actief op social media.

En soms moet je dapper zijn. Moet je strijden voor je keuzes. Het gevecht aangaan met de provincie voor onze 
boeren. De zorg terug halen naar Deurne.  Knokken tegen andere partijen die je goede ideeën eng vinden.  

Wij durven verantwoording te dragen
En hoe kun je dat doen? Met de juiste mensen! Onze mensen nemen verantwoordelijkheid. Positief. Kritisch. 
De schouders eronder. Wij nemen ons werk en dus onze inwoners serieus.
Wij willen en kunnen verantwoording dragen. We willen zoveel mogelijk bereiken. 

En hoe bereik je het meeste? Door de grootste te worden. 

Wil jij ons daarbij helpen?

Durf jij met ons mee te doen?

Stem 21 maart 2018 op VVD Deurne! 

Marnix, lijsttrekker VVD Deurne
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Voor iedereen die vooruit wil
Wij zien kansen voor jou! Ben je ondernemer die vooruit wil? Een boer die vooral mogelijkheden 
in de toekomst ziet? Heb je een uitkering en wil je aan het werk? Zie je hoe het in jouw dorp of 
wijk beter kan? Dan zijn wij jouw club. Wij willen altijd vooruit. Soms door een duidelijke stip op de 
horizon te plaatsen, soms door heel simpel een oplossing te bedenken voor een actueel probleem. 
Gedreven, serieus en enthousiast.

Positief
Klagen en zeuren kunnen we allemaal. Net als aan de zijlijn roepen. Wij houden daar niet zo van. 
Wij geloven in oplossingen en in de toekomst. Er is vast van alles verkeerd gegaan in het verleden, 
deal with it. Wij kijken vooruit en zoeken naar wat beter kan. Voor ons is het nooit goed genoeg.

Lokaal en landelijk
Jazeker, VVD Deurne is echt een lokale volkspartij. Wij zijn er voor onze inwoners. Onze mensen zijn 
actief, zichtbaar en aanwezig. Daarnaast hebben wij de landelijke verbinding. Door ónze contacten 
met provincie en Tweede Kamer werken wij concreet aan Deurnese doelen, zoals de spoortunnel. 

Verantwoordelijk
VVD Deurne is niet zomaar een groep mensen. Wij hebben allemaal een gedeelde overtuiging: het 
liberalisme. Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij leidend. Verantwoordelijkheid vinden wij extra 
belangrijk. Bij tegenstand doen wat goed is voor Deurne. Je werk serieus nemen. Betrokken zijn. 
Actief communiceren. Wij gaan in gesprek met onze inwoners. Wij zijn aanwezig op social media. 
En zo hoort het. 
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Op orde
De financiën van de gemeente moeten op orde zijn. De afgelopen jaren hebben we daar met succes 
hard voor gewerkt. Nu moeten we dat zo houden. Risico’s in beeld hebben. Geen onverantwoorde 
uitgaven doen. Gewoon verstandig beleid. Als gemeente de portemonnee beheren zoals je dat 
thuis doet.

Minder belasting
VVD Deurne zorgde voor belastingverlaging. Dat is mooi. Het is niet genoeg. Onze inwoners betalen 
nog steeds te veel. Wij willen belastingen nog verder verlagen. Dat doen we door slimme keuzes en 
goed beleid.  

Verantwoord investeren
Er wordt steeds meer gevraagd van de gemeente. Provincie en Den Haag schuiven steeds meer 
taken naar Deurne. Investeren in ambtenaren en in het gemeentehuis is dan ook noodzakelijk. Wij 
willen daarbij duidelijke doelen afspreken. Een kleine efficiënte overheid blijft voor ons de basis. 

Minder schulden
Schulden kosten geld. Bestaande schulden moeten afgebouwd worden. Dit geeft ruimte om te 
investeren. Wij stellen strenge voorwaarden aan nieuwe schulden. Ze moeten direct ten goede 
komen aan onze inwoners. Een voorbeeld hiervan zijn duurzaamheidsprojecten zoals zonne-
panelen. 

 

FINANCIËN
Flexibel bestemmen
Wil je op je boerderij ook recreatie bieden? Wil je in een aanloopstraat in het centrum je winkel 
ombouwen naar een woning? Maak bestemmingsplannen zo breed mogelijk. Zo krijgen inwoners 
en ondernemers de vrijheid om te ontwikkelen. VVD Deurne wil overbodige regels uit bestem-
mingsplannen halen. Voorkom belemmeringen. Voorkom wijzigingskosten. 

Brainport en Greenport
Deurne ligt precies tussen twee innovatieve centra in. Koppel het groene van Venlo aan het tech-
nisch innovatieve van Eindhoven. Dan is één plus één gewoon drie. Hoe dat in ons voordeel werkt? 
Wissel in Deurne expertise uit tussen deze twee centra. Laat ondernemers kennis maken met elkaar. 
Stimuleer als gemeente contact. Neem je rol als verbinder. Dat is wat wij graag willen zien. 

Arbeidsmigranten zijn welkom
Arbeidsmigranten zijn nodig. Wij willen dat er een verschuiving komt van individuen naar gezinnen. 
Mensen die  duurzaam in Deurne willen wonen en werken. Daarmee kunnen we ons onder-
scheiden. VVD Deurne wil investeren in taalonderwijs, huisvesting en voorzieningen gericht op 
gezinnen.

Vooruit kijken!
Bedrijven maken de toekomst van Deurne. Denk aan werkgelegenheid of sponsoring. Maar hoe ziet 
die toekomst er uit? Welke stip staat aan de horizon? VVD Deurne durft naar de toekomst te kijken! 
Als je aan duurzaamheid denkt moet je recycling mogelijk maken. Wij willen op bedrijventerrein 
Kranenmortel een groter gebied met milieucategorie 5. Om te groeien heb je ruimte nodig. Wij 
willen dat de gemeente gaat onderzoeken of grond verworven moet worden. VVD Deurne wil een 
mooie mix aan bedrijven. Kansen en mogelijkheden moet je zoeken. Dit doe je verstandig. Voorkom 
conflicterende situaties (zoals geur).

ONDERNEMERS



Een kleiner centrum
VVD Deurne wil een compact, bruisend en gezellig centrum. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
Wijs eerst aan wat je als centrum ziet en vooral wat niet. Ondernemers zijn aan zet om in dat cen-
trum te kijken of huurprijzen omlaag kunnen. De gemeente kan het gesprek op gang brengen. We 
kunnen regelingen treffen om ondernemers te motiveren naar dat centrum te verhuizen. Alleen 
praten is niet voldoende. VVD Deurne zet in op drie extra speerpunten: winkels worden woningen, 
gratis parkeren en een bewaakte fietsenstalling.

Winkels worden woningen
Sommige straten wil je niet meer als winkelcentrum. Dat betekent dat de aanloopstraten moeten 
veranderen van winkels naar andere activiteiten. Bestemmingsplannen in die straten moeten aan-
gepast worden. Bied zo veel mogelijk ruimte aan andere activiteiten. We denken dan aan winkels, 
wonen of kantoren. 

Gratis parkeren
Dankzij VVD Deurne is een eerste stap gemaakt. Vroege vogels parkeren tot 13.00 uur gratis. Als het 
aan ons ligt, hoeft er over vier jaar nergens meer betaald te worden. 

Bewaakte fietsenstalling
In een aantrekkelijk centrum staat je fiets veilig! VVD Deurne wil een bewaakte fietsenstalling. Het 
liefst gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten: een prachtige dagbesteding en je fiets niet meer gejat!

 

CENTRUM DEURNE
Eén agrarisch industrieterrein
Het is eigenlijk heel simpel. Je wilt boeren de kans geven om te ondernemen. Maak daar ruimte 
voor! VVD Deurne is voorstander van een agrarisch industrieterrein (primag). Hier kunnen boeren 
ongestoord boeren. Ook mestverwerking past hier prima. Andere activiteiten horen ergens anders. 
Buiten dit terrein moet alles mogelijk gemaakt worden. Je kunt daar wonen, werken, zorgen of 
recreëren. 

Glastuinbouw ontwikkelen
Gas erop! Glas erop! We kunnen eindelijk grond verkopen. Helaas maken provincie en Europa ont-
wikkeling nu onmogelijk. VVD Deurne wil vooruit. Dit betekent grenzen opzoeken en meebewegen. 
Kijk samen met ondernemers en provincie wat wel kan. Voor 650 FTE werkgelegenheid en 75 mil-
joen euro productie blijven wij keihard vechten.

Rotte appels aanpakken
Het buitengebied is broos. Boer en burger staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Voor ons een reden 
om keihard te handhaven op rotte appels. Hou je je niet aan de regels, dan word je aangepakt!

Geen extra regels!
Wij willen gezonde familiebedrijven de ruimte geven. De landelijke en vooral de provinciale politiek 
leggen regel na regel op. Voor ons is het simpel. Wij willen geen aanvullende regels. Regels die door 
ons als gemeente eerder opgelegd zijn moeten geschrapt worden. 
 

BOEREN



Verenigingen faciliteren
In Deurne wonen is gaaf! Het levendige verenigingsleven speelt hier een grote rol in. Als gemeente 
moeten we verenigingen helpen en ondersteunen. Dit kan financieel. Dit kan door onze waardering 
uit te spreken. Dit kan door te helpen bij problemen. 

Sport en cultuur voor iedereen
Wij staan voor een breed cultuur en sportaanbod. Wil je voetballen, badmintonnen of turnen? Wil je 
toneel, harmonie of hiphoppen? Wij willen dat iedereen in Deurne kan doen wat hij of zij graag wil. 
Sportvelden en accommodaties moeten op peil blijven. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen 
doen. Kinderen in armoede moeten alle kansen krijgen. Geld mag dan geen belemmering vormen.  

Stoeptegels liggen recht
We krijgen steeds meer oudere mensen in Deurne. Die moeten zich fatsoenlijk met rollator of scoot-
mobiel kunnen voortbewegen. Wegen en stoepen moeten goed begaanbaar zijn. Bij iedere aan-
passing waar aan de weg gewerkt wordt moet hierop gelet worden. Knelpunten moeten opgelost 
worden.

Droge voeten in Deurne
Het weer kunnen we niet beïnvloeden. Extreme regenval zal een probleem blijven. VVD Deurne wil 
de overlast beperken. Bij aanleg of aanpassing van riolering of wegen moet de gemeente kijken hoe 
overlast voorkomen kan worden. Onze inwoners willen we stimuleren om hun tuin te ontharden. 
Tegels eruit, groen erin! 

LEEFBAARHEID
De gemeente denkt mee
Denken in kansen is een houding. Kijk naar wat kan in plaats van wat niet kan. De afgelopen jaren 
hebben we hier grote stappen in gemaakt. VVD Deurne wil nu de volgende stap. Hoe kunnen we 
onze inwoners nog beter helpen? Daar moet de gemeente mee aan de slag. Moet je nog voor je 
paspoort naar de gemeente? Kan een hulpvraag thuis beantwoord worden? Wij willen een laag-
drempelige, klantgerichte overheid.

Samen zoeken naar oplossingen
Als er een conflict is, beginnen wij geen rechtszaak. Als er een probleem is, lossen we het samen op. 
We gaan met elkaar in gesprek. 

Minder regels 
Het doel is regels schrappen. Niet alleen in houding meedenken maar concreet oplossen.
Wij willen de komende vier jaar alle gemeentelijke stukken doorspitten en aanpakken. Wordt een 
vergunning standaard verleend? Niet meer aanvragen. Is niet duidelijk waar een regel voor dient? 
Afschaffen! 

Mensen maken verschil
Regels schrappen. Meedenken. In gesprek gaan. Een cultuur veranderen gaat niet van zelf. Slimmer 
werken vraagt energie en tijd.  VVD Deurne wil een verbeter-manager in het management van de 
gemeente. Iemand die zorgt voor continue verbetering van processen en mensen. Ken je Deurne? 
Dan is meedenken makkelijker. Wij vinden het belangrijk dat er personeel op de gemeente werkt 
met een binding met Deurne. 
 

DE RODE LOPER



Werken moet lonen
Van een uitkering aan het werk? Dan moet je dat voelen in je portemonnee. Dit is bijna nergens zo. 
Dankzij VVD Deurne wel in onze gemeente! En daar zijn we trots op! 
Het is niet voldoende. De drempel is nog te hoog. De beloning te laag. Hier moeten we oplossingen 
voor zoeken. Wij denken bijvoorbeeld aan werkbonussen.

Iedereen uit de uitkering
Een klein deel van onze inwoners is niet in staat om te werken. Dat accepteren we. Het streven is 
dat iedereen uit de uitkering gaat. Er is werk genoeg! Wij zien helaas drempels. Vraag en aanbod 
matchen niet. Mensen zijn uitgeput door hun zoektocht naar werk. VVD Deurne wil maatwerk. Ga 
proactief met mensen aan de slag. Werk is de enige goede sociale voorziening! Dit blijft ons speer-
punt.

Fraude met uitkeringen is diefstal
Helaas zijn er rotte appels die misbruik maken van hun uitkering. Zwart bijklussen naast een uit-
kering kan echt niet. Met opzet inkomsten verzwijgen is diefstal. Wij willen een meldpunt dat bij 
iedereen bekend is. Fraudeurs moeten keihard aangepakt worden. 

Aansluiten vraag en aanbod
De vraag van werkgevers sluit niet altijd aan bij het aanbod van werkzoekenden. Soms mist iemand 
kennis of kunde. Soms is er een praktisch bezwaar. Als je gemotiveerd bent, wil VVD Deurne je alle 
kansen bieden. Wij willen mensen vanuit hun uitkering omscholen. Door slimme projecten op te 
zetten, krijgen we mensen aan de slag in techniek of zorg. Dit kan bijvoorbeeld door mee te betalen 
aan een opleiding. Heel praktisch kun je een scooter beschikbaar stellen aan iemand zonder vervoer 
naar zijn of haar werk. 

WERK
Nieuwkomers passen zich aan
Het is heel simpel. Als je naar Nederland komt, kies je voor onze normen, waarden en regels. Je doet 
vriendelijk tegen vrijwilligers. Je accepteert dat mannen hier hand in hand mogen lopen. Vrouwen 
bepalen zelf wat ze aandoen. Hier is niets raars aan. We leggen het je graag uit. 

Iedereen doet mee
Iedere inwoner van Deurne doet mee. Dus ook onze nieuwkomers. Thuis blijven omdat je de taal 
of cultuur nog niet kent, is een slecht idee. We zetten actief in om mensen zo snel mogelijk te laten 
inburgeren. We gaan niet jaren wachten voor een start gemaakt wordt. 

Taal en werk eerst
Wij geloven dat mensen die hier komen vooral aan de slag moeten. Door te werken kom je in con-
tact met alles wat wij normaal vinden. Wat daarnaast nodig is: de taal leren. VVD Deurne pleit voor 
nog meer trajecten waarbij statushouders werk en taalles combineren.

Inburgeren op maat
Niemand is hetzelfde en dat is maar goed ook! Dat betekent dat inburgeren maatwerk is. De een 
kan de taal sneller leren dan de ander. Iemand anders heeft meer uitleg of aandacht nodig. Wil 
willen een passend inburgeringstraject voor iedere statushouder. Dit traject gaat over huisvesting, 
financiën (voorkom schulden), onze manier van leven en vooral taal en werk. 
 

NIEUWKOMERS



Wonen in Deurne is gaaf!
En zo is het! We hebben zoveel verenigingen. We hebben een uitgebreid scholenaanbod. We heb-
ben een eigen intercity station. We zijn een ontzettend fijn en sociaal dorp. We hebben aandacht 
voor elkaar. We hebben bedrijvigheid en gezelligheid. Dat willen we zo houden!
Hier gaat ons verkiezingsprogramma over. Hoe zorgen we dat dit zo blijft? Hoe zorgen we dat het 
nog leuker wordt? Het is hier gewoon gaaf wonen! 

Onze jeugd moet kunnen blijven
Het is hier gaaf wonen. Toch trekt de jeugd weg. Dat komt omdat ze geen betaalbaar huis kunnen 
vinden. Dit moet anders. VVD Deurne wil meer goedkopere huurwoningen. Wij willen kansen bie-
den om zelf te bouwen.  Daar maken we ons hard voor.

Lagere OZB
Woonlasten in Deurne zijn te hoog. VVD Deurne heeft gezorgd voor een verlaging. Het is niet 
genoeg. Wij willen de komende vier jaar nog een stap maken. 

Woningbouw in kerkdorpen
Kerkdorpen moeten een passend aanbod hebben. Jongeren en ouderen moeten in hun dorp kun-
nen blijven. Daar waar nodig moet (levensbestendige) woningbouw mogelijk gemaakt worden. 
 

WONEN
Ook aandacht meer-begaafden
VVD Deurne wil nul thuiszitters. Kinderen moeten naar school. Voor veel leerlingen is er bij proble-
men een passende oplossing. Als het fout gaat is dat nog te vaak bij de groep meer-begaafden. Wij 
willen hier oplossingen voor. Wij denken hierbij aan nieuwe vormen van onderwijs. Er liggen echter 
nog meer kansen. Een voorbeeld hiervan is een vroege screening op lagere school of in de brugklas. 

Een school is een veilige plek
Zowel binnen als buiten school moet het veilig zijn. Pesten op school of via social media moeten we 
aanpakken. VVD Deurne wil aandacht voor weerbaarheidstrainingen op school. We willen ervarings-
deskundigen voorlichting laten geven. Kinderen moeten de risico’s kennen van social media, drugs 
en alcohol. Drugsdealers rondom school vinden wij verschrikkelijk. Wij pleiten voor extra inzet van 
opsporingsambtenaren. De politie moet keihard optreden tegen dealers. 

In ieder kerkdorp een school
Een school is het hart van een dorp. Zonder school komen gezinnen niet meer in een dorp wonen. 
Zonder gezinnen komen er geen nieuwe leden bij voetbal of fanfare. VVD Deurne wil persé in ieder 
dorp een school.

Samenwerking school en bedrijf
Onze leerlingen moeten later aan het werk. VVD Deurne pleit voor een nauwe samenwerking tussen 
school en bedrijf. De gemeente heeft hier een stimulerende rol in. Bedrijven bieden stages en leer-
naar-werk trajecten. Werk samen aan bedrijfsscholen of kennismakingsdagen om leerlingen “warm 
te maken voor het vak”. 
 

ONDERWIJS



A67 filevrij
Files op de A67 zijn een grote ergernis. Mensen uit Deurne moeten veilig en snel naar hun werk 
kunnen. Greenport en Brainport zijn belangrijk. Je moet er dan wel kunnen komen. Wij blijven ons 
daarvoor inzetten. We vragen steeds opnieuw aandacht. We blijven in contact met provincie en 
Den Haag. 

Deurne stoplichtvrij
Het gaat om de visie. Wij snappen echt wel dat er over vier jaar nog stoplichten in Deurne staan. 
Je moet vooruit durven kijken. Tien jaar geleden vroegen we om een spoortunnel. We werden 
uitgelachen. Nu komt hij! Durf te streven naar een stoplichtvrij Deurne. Durf te dromen over een 
tweede spoortunnel. Er is veel meer mogelijk dan gedacht wordt!

Omlegging Walsberg
Mensen in de Walsberg moeten prettig kunnen wonen! De groei van het verkeer verhindert dit. 
VVD Deurne heeft gezorgd voor een onderzoek naar mogelijkheden om de verkeersafwikkeling te 
verbeteren. Een onderzoek is niet genoeg. Het gaat om de uitkomsten. Daar moeten we snel mee 
aan de slag.

Rammelstrook op Langstraat
Wij staan voor een actief verkeersveiligheidsbeleid. Mensen hebben daarbij zelf een verantwoor-
delijkheid. Leg die telefoon weg! Dat is natuurlijk niet genoeg. Wat wij in ieder geval willen, is een 
rammelstrook (schudt mensen wakker die over de middenlijn rijden) op de Langstraat. Deze maat-
regel staat symbool voor verkeersveiligheid in heel Deurne. Veiligheid kan tonnen kosten maar ook 
vaak simpel opgelost worden. 
Veiligheid 

MOBILITEIT
Buurtpreventie ondersteunen
Whatsapp-groepen. Kijk-uit projecten. Wij geloven in de actieve rol van onze inwoners. Die willen 
we stimuleren. De gemeente moet middelen beschikbaar stellen. Help waar dat nodig is.

Stevige aanpak drugs
VVD Deurne kwam in 2015 met haar motie “Pak drugs aan!”. Daarna is er veel gebeurd. Projecten zijn 
gestart. Op preventie en handhaving zijn slagen gemaakt. Het is nooit genoeg. Drugs wordt steeds 
normaler. Criminaliteit rukt op. Wij moeten keihard blijven vechten tegen deze problematiek. VVD 
Deurne wil haar voortrekkersrol daarin houden.

Politie is zichtbaar 
Het is zo simpel. Rij door de wijk en stap uit die auto. Het schrikt af. Signalen worden sneller opge-
pikt. Mensen voelen zich veiliger. We zijn tevreden over onze politie. We blijven oproepen om zicht-
baar en aanwezig te zijn. 

Een veilig Platteland
Er is geen plek op het platteland voor een drugslaboratorium!
Mensen die actief drugsproducenten meehelpen moeten keihard aangepakt worden. Een boer die 
onder bedreiging zijn stal moet afstaan, moet beschermd worden. Wij willen meer surveillance op 
het platteland. Er moeten meldpunten en steunpunten komen voor mensen die met criminaliteit 
geconfronteerd worden. We investeren in voorlichting en preventie.

 

VEILIGHEID



Dichtbij mensen, In Deurne
De zorg is weer terug in Deurne! VVD Deurne was de enige partij die tegen de verhuizing van onze 
zorg naar Helmond was. Gelukkig hebben we de zorg nu weer terug gekregen. Onze mensen moe-
ten snel en zorgvuldig geholpen worden. Gewoon aan de keukentafel. Stap één was de zorg terug 
naar Deurne, stap twee is een verdere verhoging van kwaliteit.

Minder regels en procedures
Klantvriendelijkheid en gemak bereik je met minder regels en procedures. Je moet niet tien keer 
hetzelfde verhaal hoeven doen. Medewerkers die luisteren naar wat je nodig hebt en dat proberen 
te leveren (en niet iets selecteren uit een lijstje wat misschien helemaal niet passend is). Als inwoner 
en consulent het eens zijn over de oplossing: snel uitvoeren zonder administratieve rompslomp.

Maatwerk
Iedereen heeft een andere zorgvraag. Wat voor de een perfect werkt, kan voor de ander totaal over-
bodig zijn. Wij willen dat onze medewerkers steeds zoeken naar de beste oplossing voor een situa-
tie. De medewerker mag dat dan direct zelf besluiten. 

Zorgzame wijken en kernen
Het terugbrengen van zorg naar mensen. Dat betekent dat mensen elkaar moeten willen helpen. 
Hoe zorg je dat mensen elkaar weer kennen? Hoe zorg je dat twee ouderen die naast elkaar wonen 
samen naar de winkel wandelen? Hoe zorg je dat mensen elkaar willen helpen en opzoeken? Dit 
is het grootste vraagstuk voor de komende jaren. Wij willen dat de gemeente hier actief beleid op 
ontwikkelt. We moeten dit ondersteunen en aanjagen. 

ZORG
Goed openbaar vervoer
Een buurtbus moet blijven. Natuurlijk! Wat doe je als dat niet meer lukt? We kunnen heel hard roe-
pen dat goed openbaar vervoer nodig is. Soms hebben we hier helemaal geen invloed op. Waar we 
invloed op hebben is het zoeken naar alternatieven. Een gemeente kan een bus beschikbaar stellen 
aan een groep vrijwilligers. Dit zijn plannen waar we steeds meer naar willen zoeken. De gemeente 
kan hier een belangrijke rol in spelen.

Behoud basisvoorzieningen
De invloed van een gemeente is soms beperkt. Waar het kan moet een gemeente actief blijven. Bij 
een school of een sportclub is de rol van een gemeente logisch. Bij een pinautomaat of zendmast is 
de invloed beperkt. Wij willen dat de gemeente haar invloed gebruikt om voorzieningen te behou-
den of te ontwikkelen.  

Heel Deurne glasvezel
Heel simpel: in de hele gemeente Deurne glasvezel.

Meedoen stimuleren
Een wijkraad of dorpsraad werkt in het ene dorp wel en in de andere wijk niet. Ieder initiatief kan 
waardevol zijn. Als mensen actief zijn, moet de gemeente dit stimuleren. Dit is niet afhankelijk van 
een structuur. 

WIJKEN EN KERNEN



Overig
Deurne blijft zelfstandig
Deurne gaat niet samen met Helmond. 
Deurne gaat niet samen met de Peelgemeenten.
Deurne is Deurne en dat houden we zo. 

De provincie gaat misschien eisen stellen in de toekomst. VVD Deurne zet de deur voor iedereen 
open. De basis is dat Deurne zelfstandig blijft.

Evenementen stimuleren
We hebben een enorm aantal evenementen in Deurne. Dat maakt wonen hier zo gaaf. Wij dragen 
die evenementen een warm hart toe. We willen deze stimuleren. De gemeente moet zoveel moge-
lijk faciliteren. Houd kosten zo laag mogelijk. Draag soms financieel wat bij. Dit geldt niet alleen 
voor evenementen. VVD Deurne wil initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme onder- 
steunen.

Deurne energieneutraal 2050
VVD Deurne wil mensen belonen voor goede initiatieven. Ga je duurzaam (ver)bouwen, krijg je een 
korting op je vergunning. Voor VVD Deurne staat vast dat Deurne in 2050 energieneutraal moet zijn. 
Wij willen in de komende periode een duidelijk plan van aanpak hoe dit bereikt gaat worden. We 
willen geen verplichtingen opleggen maar goede ideeën belonen. Niet reguleren maar stimuleren. 

Samenwerken moet lonen
VVD Deurne blijft kritisch op de vele samenwerkingen waar onze gemeente in meedoet. Een 
samenwerking moet lonend zijn. Resultaten moeten geboekt worden. Als dit niet het geval is, 
ondernemen wij actie. We sturen bij en waar nodig verlaten we de samenwerking. 

OVERIG


