
 

JAARVERSLAG POLITIEKE PARTIJ DOE! 2014 
 

2014 was een druk politiek jaar waarin naast de politiek ook de gemeenteraadsverkiezingen werd 

gehouden. DOE! werd wederom de grootste partij van Deurne. Vijf zetels gaven de Deurnenaren 

DOE! tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. U gaf ons daarmee het vertrouwen om 

ons weer volop in te zetten op onze speerpunten. 

 

1. een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur 

2. gezonde bedrijvigheid en volop werkgelegenheid 

3. iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 

4. goed wonen en leven in onze gemeente, dat willen we zo houden! 

 

In de verslag leest u hoe wij hier invulling aan hebben gegeven. 

 

Michiel Dankers (fractievoorzitter) 

Rini Claassen (bestuursvoorzitter)  

& Nicole Lemlijn (wethouder) 

 

Leeswijzer 

Allereerst gaan we in op de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (A) en de coalitievorming (B). 

Vervolgens leest u in dit jaarverslag bondig per speerpunt waar we voor staan en wat we hebben 

gedaan in 2014 (C). We sluiten af met de bestuurlijke en financiële paragraaf (D). 

 

A. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Op 19 maart 2014 waren de gemeenteraads-

verkiezingen. De voorbereidingen hiervoor 

begonnen al in 2013 met het instellen van een 

verkiezingsprogrammacommissie, een 

campagnecommissie en een kieslijstcommissie. 

Begin 2014 zijn we erg druk geweest met onder 

meer campagneactiviteiten, debatavonden en flyeren. Op de ledenvergadering van 27 januari 2014 is 

het verkiezingsprogramma vastgesteld en onze kieslijst met 50 mensen gepresenteerd. De inzet van 

alle vrijwilligers en de 50 kandidaten op onze kieslijst heeft zijn vruchten afgeworpen; Met een zetel 

minder als in 2010 is DOE! wederom de grootste partij van Deurne met vijf zetels.  

 

Foto’s: Drukbezochte ledenvergadering met vaststelling lijst en presentatie partijprogramma 

  



 

Nieuwe periode 2014 – 2018 

De samenstelling van de DOE!-fractie is na de verkiezingen als volgt: 

- Nicole Lemlijn voor de derde termijn (sinds 2006) wethouder voor DOE! 

- Michiel Dankers voor de zesde termijn raadslid waarvan inmiddels twaalfjaar in naam van DOE!. 

Michiel is fractievoorzitter. 

- Helmy de Louw die acht jaar burgercommissielid was en nu tweede termijn als raadslid. 

- Marinus Biemans die een halfjaar burgercommissielid was en nu de tweede termijn als raadslid. 

Marinus is fractiesecretaris. 

- Lucie Martijn die na acht jaar als burgercommissielid in 2014 haar eerste termijn als raadslid is 

begonnen. 

- Wim Luyten die na vier jaar burgercommissielid in 2014 voor het eerst raadslid is geworden. 

- In 2014 werden Elke Coppus-Verhees, Bas Bax en Ton Schreurs burgercommissieleden voor 

DOE!. 

 
Foto links: vlnr. Michiel Dankers | Nicole Lemlijn | Helmy de Louw| Lucie Martijn | Marinus Biemans 

Foto midden: Wim Luijten | Nicole Lemlijn 

Foto rechts: Hans van Dijk | Peter van der Horst| Leny van den Eijnden-Aarts 

 

Afscheid raadleden  

Drie raadsleden hebben aangegeven in 2014 te willen stoppen en plaats te bieden voor nieuwe 

mensen. We danken ze voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

- Hans van Dijk is na burgercommissielid en drie termijnen (12 jaar) als raadslid waarvoor hij een 

lintje in de orde van Oranje Nassau ontving,. 

- Peter van der Horst was burgercommissielid en twee termijnen (acht jaar) als raadslid. 

-  Leny van den Eijnden-Aarts was burgercommissielid en een termijn (vier jaar) als raadslid. 

 

Prijs voor maatschappelijke stage bij DOE! 

Bram van Neerven heeft voor het schooljaar 2013/2014 zijn 

maatschappelijke stage gelopen bij onze partij. Zijn 

werkzaamheden bestonden onder meer uit het schrijven van een 

plan van aanpak voor de campagne. Voor deze stage heeft Bram in 

2014 de Hub van Doorneprijs gewonnen. Deze prijs wordt mogelijk 

gemaakt door de familie Van Doorne. Ieder jaar wordt deze prijs 

uitgereikt aan leerlingen die – naast goede schoolprestaties – een 

bijzondere prestatie hebben geleverd. 

  

Foto: Diploma-uitreiking Bram van Neerven 



 

B. Het vormen van de coalitie 

Als winnaar van de verkiezingen lag bij ons het initiatief voor het vormen van een coalitie. Michiel 

Dankers (fractievoorzitter) en Nicole Lemlijn (lijsttrekker) nodigden alle lijsttrekkers en één 

vertegenwoordiging van de andere partijen uit voor een ontmoeting waarin procesafspraken zijn 

gemaakt. Michiel en Nicole hebben vervolgens alle fracties afzonderlijk uitgenodigd voor een gesprek 

om van gedachten te wisselen over welke coalitie mogelijk zou zijn. Na afloop daarvan werd duidelijk 

dat de coalitie DOE!-DeurneNu en VVD het meest voor de hand lag, gehoor gaf aan de stem van de 

kiezer en op het meeste draagvlak kon rekenen. Vervolgens is naast Michiel en Nicole ook Marinus 

Biemans aangeschoven om inhoudelijk invulling te geven aan het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het 

resultaat is het coalitieprogramma Kansen Pakken. Onze leden zijn op gezette tijden geïnformeerd 

over het proces. In de ledenvergadering van 21 mei 2014 is het coalitieakkoord toegelicht aan onze 

leden. Nicole Lemlijn is wederom wethouder geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s: perspresentatie coalitieakkoord Kansen Pakken en fotomoment wethouders met Nicole Lemlijn in het midden 

 

C. Politiek in 2014 

In 2014 hebben we in de politiek weer veel voor elkaar gekregen. Door de financiële situatie van de 

gemeente Deurne en de vele veranderingen die op ons afkomen – denk aan de overheveling van 

zorgtaken aan de gemeente –is dit geen eenvoudige opgave. Daarom zijn we trots op onze 

resultaten. Niet voor ons, maar voor de inwoners en ondernemers van Deurne. Hieronder leest u de 

belangrijkste politieke resultaten uit 2014 aan de hand van onze vier speerpunten. 

 

1. een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur 

2. gezonde bedrijvigheid en volop werkgelegenheid 

3. iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 

4. goed wonen en leven in onze gemeente, dat willen we zo houden! 

  



 

1 EEN DAADKRACHTIG, OPEN EN EERLIJK BESTUUR 

Algemeen: DOE! staat voor een bestuur dat goed luistert, pro-actief informatie ophaalt, open is en 

goed gefundeerd een standpunt bepaalt. De veranderende samenleving vraagt om een gemeente die 

flexibel is en in kansen denkt. De gemeente heeft steeds vaker de regiefunctie en ondersteunt 

initiatieven vanuit de samenleving. De pijnlijke maar noodzakelijke bezuinigingen die we de 

afgelopen jaren hebben ingezet beginnen langzaam vruchten af te werpen. DOE! blijft inzetten op 

een financieel gezonde gemeente die geen problemen vooruitschuift. De toegankelijkheid en 

duidelijkheid van informatie is voor ons een belangrijk punt. Dit is een voorwaarde om open en 

eerlijk in gesprek te gaan en goede besluiten te kunnen nemen. 

 

Uitgelicht: 

 Meerjarig sluitende begroting. Ook in 2014 is het ons gelukt een meerjarig sluitende 

begroting vast te stellen. Deze is nog heel broos en ieder besluit vraagt erom elke keer 

opnieuw naast de inhoudelijke afweging ook een financiële afweging te maken. 

 Een effectievere vergaderstructuur. Mede op initiatief van DOE! bekijken we de 

vergaderstructuur binnen de gemeente opnieuw. De veranderingen in de maatschappij 

vragen om een effectievere en snellere besluitvorming. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in 

een werkgroep om dit aan te passen. 

 Meer democratie in Peel 6.1. Deurne neemt deel in Peel 6.1. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen de zes gemeenteraden van de Peelgemeenten. Om het 

democratisch gehalte van deze samenwerking te vergroten zet DOE! zich in op het 

synchroniseren van besluitvorming. Raadslid Helmy de Louw heeft Deurne in 2014 

vertegenwoordigd in de klankbordgroep 6.1. 

 Uitwerking van het DOE! initiatief De samenwerkingsmonitor. De gemeente Deurne is te 

klein en kwetsbaar om alle extra taken – zoals in de zorg – zelfstandig uit te voeren. Door 

samen te werken met omliggende gemeenten vangen we dit op. DOE! houdt daarbij wel de 

vinger aan de pols. We werken alleen samen als het loont. Om dit te meten hebben we in 

2013 het initiatief genomen tot de samenwerkingsmonitor. 

 Werk maken van klare taal. In 2014 hebben we gezamenlijk een raadsopdracht opgesteld om 

de leesbaarheid van raadstukken te verbeteren. DOE! hamert hier al lang op. We zijn blij dat 

er nu actie wordt genomen om de leesbaarheid te verbeteren. Heldere teksten zijn van 

belang voor de inwoners van Deurne. Zij moeten begrijpen wat wordt bedoeld met een 

voorstel. Ook raadsleden helpt dit bij het maken van goede beslissingen.  

 Verbeteren van belastingsamenwerking Oost Brabant. De Belastingsamenwerking Oost 

Brabant (BSOB) kende flinke opstartproblemen. In 2013 is door het bestuur een taskforce 

ingesteld voor een analyse en verbeterrapportage. Deurne heeft hiervoor, zoals elke 

deelnemende gemeente, incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld. De organisatie 

is inmiddels sterk verbeterd. Vanuit de Peel 6.1 gemeenten is het verzoek gekomen met de 

zes gemeenten samen belastingen te gaan innen. Dit zou een natuurlijk 

samenwerkingsverband zijn. DOE! heeft hier toch niet voor gekozen. Dit onder meer omdat 

we dan zouden  bijgedragen aan de organisatie BSOB, zonder hier zelf voordeel van te 

hebben. Ook zijn de inwoners van Deurne inmiddels  ’gewend’ om de belastingaanslag van 

de BSOB te ontvangen. 

 Peel-prioriteiten in de veiligheid. De gemeente Deurne werkt op Peelniveau samen om te 

komen tot nieuw kaderstellend veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018. Aan de hand 



 

van het model ’kernbeleid veiligheid’ van de VNG wordt gewerkt met landelijke en regionale 

prioriteiten. DOE! staat achter de Peel-prioriteiten (Geweldsdelicten, woninginbraken, 

Jeugdgroepen, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, overlast en leefbaarheid en 

arbeidsmigranten) en heeft aandacht gevraagd voor de ondermijnende criminaliteit.  

 Samenwerken in metropoolregio Eindhoven. De SRE is getransformeerd tot de 

Metropoolregio Eindhoven. DOE! stimuleert samenwerken als het een toegevoegde waarde 

heeft voor Deurne en de regio. Er is gekozen voor een andere manier van werken en de focus 

op drie thema’s, namelijk economie, ruimte en mobiliteit. De regionale agenda is de basis 

voor samenwerking van de 21 aangesloten gemeenten.  

 

2 GEZONDE BEDRIJVIGHEID EN VOLOP WERKGELEGENHEID 

Algemeen: DOE! hecht veel waarde aan bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen in de gemeente 

Deurne. Het brengt ons werkgelegenheid, welvaart en bijvoorbeeld sponsoring van het 

verenigingsleven. We zetten ons dus in voor gezonde bedrijvigheid met volop werkgelegenheid. 

Versterking van de bedrijven is mogelijk door het verlagen van de regeldruk, inzetten op innovatie en 

verduurzaming, verbeteren infrastructuur, clustering van bedrijvigheid én kruisbestuiving door 

samenwerking.  

 

Uitgelicht: 

 Bedrijvigheid behouden voor Deurne. Door twee grote transacties zijn in de gemeente 

Deurne al zeker 185 banen behouden en hebben we eindelijk weer industriegrond kunnen 

verkopen. Het betreft de firma Knapen Trailers die de voormalige Philipslocatie heeft gekocht 

en de firma Impreglon die zich vestigt op Binderen-Zuid. DOE!-Wethouder Nicole Lemlijn was 

de kartrekker bij de deal met Impreglon. Verder maakten we goed georganiseerde tijdelijke 

huisvesting van arbeidsmigranten bij een ondernemer in Helenaveen mogelijk. 

 Onderzoek spoortunnel. Mede dankzij het aanhoudend aandacht vragen door DOE! over de 

veranderingen op het spoor, is de spoortunnel weer in beeld gekomen. Voor een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat is het noodzakelijk om barrières zoveel mogelijk aan te 

pakken. Het spoor brengt Deurne veel, maar is fysiek een barrière. Er vindt nu onderzoek 

plaats voor de ondertunneling van het spoor. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de 

overgang Binderendreef. 

 Actieve aanpak bedrijventerreinen. Door middel van een raadsopdracht gaat de gemeente 

aan de slag met de aanpak van het bedrijventerreinenbeleid en het ondernemersdossier. We 

zetten in op meer dynamiek en minder regels. De gemeente moet bedrijven waar nodig 

ondersteunen. 

 Aanleg Zuidelijke Omlegging. Na jarenlange 

discussie is negen jaar geleden dankzij een 

motie van DOE! gekozen voor een traject ten 

zuiden van de sportvelden van SJVV. De aanleg 

is bijna klaar. Er vindt op dit moment nog een 

onteigening plaats. Op het moment dat deze 

procedure is afgerond, kunnen we eindelijk 

gebruik maken van de zuidelijke omlegging. De 



 

omlegging ontlast het centrum en de Sint Jozef en maakt Deurne een stuk veiliger. Door de 

weg ten zuiden van de sportvelden te leggen worden veel oversteekbewegingen voor 

kinderen voorkomen en kan de prachtige beukenbomenrij behouden blijven. 

 Kadernotitie Hippisch Centrum Deurne. Begin 2014 heeft DOE! ingestemd met nieuwe kaders 

voor het Hippisch Centrum. Dit om een gezonde toekomst mogelijk te maken. Gesprekken 

daarvoor lopen nog. 

 Stimuleren plattelandseconomie. Het buitengebied is aan het veranderen (zie speerpunt 4). 

DOE! zet zich in voor de realisatie van een energiek buitengebied. Daarbij horen nieuwe 

manieren om geld te verdienen, zoals de vrijetijdseconomie. DOE! wil toerisme en recreatie 

in de Peel nadrukkelijker op de kaart zetten. 

 Schouders onder de detailhandel in Deurne. De detailhandel heeft in Deurne flink wat te 

verduren gehad. Dit vraagt om een andere aanpak. In 2014 heeft DOE! ingestemd om via de 

reclamebelasting ondernemers te laten bijdragen aan het centrummanagement. We 

stemden pas in nadat duidelijk werd dat er volop draagvlak onder de ondernemers was voor 

reclamebelasting. Wij willen wel goed geïnformeerd worden over de resultaten. Daarnaast is 

de gemeente bezig met het opstellen van een regionale detailhandelsvisie. Afstemming is 

hard nodig.  

 

3 IEDEREEN MOETEN KUNNEN MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING 

Algemeen: Dit speerpunt komt vooral aan de orde in de commissie Samenleving en de 

besluitvorming in de raad. DOE! heeft vertrouwen in de kracht van mensen én maakt zich hard om 

niet te korten op degenen die het echt nodig hebben, zoals ouderen en mensen met een beperking. 

Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is van belang. Omdat het gemeentelijk schaalniveau 

te kwetsbaar is om de nieuwe taken werken we op veel punten samen met de Peelgemeenten (Peel 

6.1) op meerdere terreinen. De nieuwe  taken bestaan uit participatiewet, jeugdzorg, overheveling 

AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging. Tenslotte heeft volgens ons de jeugd de toekomst. 

Waar mogelijk besteden we aandacht aan de jeugd. 

 

Uitgelicht: 

 Invulling geven aan de drie grote zorgtransities. Op 1 januari zijn drie grote transities van de 

rijksoverheid naar de gemeente Deurne gerealiseerd. Het betreft de Participatiewet, de 

WMO (al eerder gestart) en de Jeugdzorg. Om Deurne goed voor te bereiden op de nieuwe 

taken die in 2015 naar de gemeente worden overgeheveld is er veel vergaderd over deze 

thema’s. DOE! was bij alle voorlichtingsbijeenkomsten van Peel 6.1 aanwezig. 

 Inzetten op breed draagvlak bij transities. De commissie Samenleving heeft veel 

verordeningen voorbereid ter vaststelling in de raad die direct het gevolg waren van 

transities vanuit centrale overheid en provincie naar de gemeente. Het betreft 

verordeningen voor uitvoering van de Jeugdwet, de participatiewet en bijvoorbeeld 

huishoudelijke taken binnen de WMO. DOE! maakt zich binnen de commissie Samenleving 

sterk voor gemeenschappelijk draagvlak. Deze transities omvatten zoveel risico’s die 

kwestbare burgers direct kunnen raken, dat DOE! voorstander is om zo min mogelijk politiek 

te bedrijven op deze onderwerpen. Binnen Peel 6.1 zijn onze inwoners gebaat bij een sterk 

geluid uit Deurne dat gedragen wordt door alle partijen. Op deze manier kunnen we de 



 

meeste invloed uitoefenen op besluitvorming in Peel 6.1 verband. DOE! heeft wel een aantal 

zaken ingebracht die wij van groot belang vinden. Dat zijn onder andere; 

 Vinger aan de pols bij nieuwe taken. In de commissie is mede op initiatief van ons geregeld 

dat de commissie en raad per kwartaal inzicht krijgen in zorggebruik, wachtlijsten en 

kwaliteit van WMO-producten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 Niet korten op degenen die het echt nodig hebben. Waar mogelijk proberen wij burgers met 

de laagste inkomens te sparen bij bezuinigingen. Wij willen dat burgers die een inkomen net 

boven het bijstandsniveau hebben (110-120%) ook in aanmerking komen voor de regelingen 

die zijn ingesteld voor sociale minima. 

 Jeugdzorg dicht bij huis en in de wijk. DOE! steunt de lokale invulling van jeugdzorg dicht bij 

huis en in de wijk. Opvoedondersteuners zijn al een bekend fenomeen in Deurne en moeten 

optimaal worden ondersteund om jeugd in de eigen omgeving te helpen. Ook is DOE! kritisch 

op het feit dat binnen het scholenvierkant het aantal beschikbare uren voor ondersteuning 

van jongeren met problemen zo laag is, terwijl er zoveel problemen worden gesignaleerd.  

 Alert bij veranderingen bij de hulp in huishouding. DOE! was initiatiefnemer van een speciale 

commissievergadering waarbij raads- en commissieleden in gesprek konden gaan met 

cliënten van de huishoudelijke hulp. Dit geeft veel meer inzicht dan een traditionele 

vergadering. Wij zijn alert op de ervaringen van burgers bij de keukentafelgesprekken en we 

willen die ervaringen zo snel mogelijk in de commissie horen. 

 Maatwerk bij cliëntenondersteuning. Voor de cliëntondersteuning realiseren we ons dat 

Deurne te klein is om alle gespecialiseerde ondersteuners binnen Deurne te hebben. Wij zijn 

voorstander van samenwerkingen met de welzijnsorganisaties LEV groep en MEE, maar 

willen wel dat ondersteuning maatwerk blijft tegen aanvaardbare kosten. 

 Lokale invulling beleidsplan WMO moet mogelijk blijven met aandacht voor preventie. DOE! 

blijft alert op zoveel mogelijk lokale invulling van dit beleidsplan. Als enige partij vragen wij 

ook iedere keer aandacht voor preventie. Wij geloven dat goede preventieve programma’s 

voorkomen dat burgers (meer) hulp nodig hebben. 

 Kritisch op organisatiekosten bij Werkplein en Atlantgroep. Voor de uitvoering van de 

participatiewet worden het Werkplein en Altlant samengevoegd, dit is op dit moment een 

actueel proces. DOE! maakt zich zorgen over de overhead kosten en blijft hier ook kritisch 

naar vragen. Voor alle transities geldt; de beschikbare budgetten zijn al gekort, 

samenwerking binnen Peel 6.1 moet ook een financieel voordeel opleveren. Budgetten 

horen bij de klant en niet bij papieren en processen. 

 

4 GOED WONEN EN LEVEN IN ONZE GEMEENTE, DAT WILLEN WE ZO HOUDEN! 

Algemeen: Samen kansen zien, samen kansen pakken! Dat is het credo van DOE! voor het 

voorzieningenniveau, goed wonen en de leefomgeving in de gemeente Deurne. Dit vraagt om een 

beperkt aantal heldere kaders én een actieve overheid die initiatieven uit de samenleving stimuleert. 

Daarmee willen we de woningmarkt stimuleren voor jong en oud, de woningbouw verduurzamen, 

zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat met een passend voorzieningenniveau en 

aantrekkelijk groen. 

 

  



 

Uitgelicht: 

 

 Eerlijke en realistische aanpassing grondprijzen. In 2014 is een belangrijk DOE!-standpunt 

overgenomen over de grondprijzen in onze gemeente; het hanteren van verschillende prijzen 

per kern en doelgroep. Om te komen tot een eerlijker maar ook realistisch en haalbaar 

grondprijsbeleid is differentiatie van de grondprijs een hele logische. Een vergelijkbare 

woning in bijvoorbeeld Neerkant is goedkoper dan in Deurne. Dit verschil moet volgens ons 

ook terug te zien zijn in de grondprijs. Een andere maatregel is het verlagen van de grondprijs 

voor de kleine percelen. Dit om te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd voor jonge 

gezinnen en starters van koop- en huurwoningen. Ook dit is een mooie stimulans. Tenslotte 

is er, nadat we hier regelmatig aandacht voor gevraagd hebben, eindelijk de mogelijkheid om 

een woning te kopen met de ondergrond in erfpacht. De financiering is namelijk voor veel 

starters (wonen en bedrijven) een probleem. Doordat ze de grond niet kopen maar in 

erfpacht hebben, hoeft men minder geld te lenen en kan men eerder een woning 

aanschaffen of bedrijf starten. 

 Vertrouwen terugwinnen in het buitengebied. In 2014 zijn stappen gezet in het terugwinnen 

van vertrouwen in het buitengebied. Aan de ene kant heeft DOE!-wethouder Nicole Lemlijn 

het urgentieteam het vertrouwen gegeven om urgente situaties aan te pakken. Daarnaast 

heeft de gemeenteraad in oktober 2014 unaniem een aanhoudingsbesluit genomen. DOE! 

vindt dit een zwaar maar geoorloofd middel. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om de 

gewenste transitie mogelijk te maken. Deze ‘standstill’ moet echter geen stilstand 

betekenen. In het voorstel werden de gebieden waar zeker geen extra overlast wordt 

veroorzaakt, vrijgegeven én – voor DOE! zeer belangrijk – aanvragen van innovatieve en 

goede ontwikkelingen krijgen de ruimte. Zorgvuldige vernieuwing is dus mogelijk! Inmiddels 

zijn ambtenaren druk bezig met het opstellen van een nieuwe verordening geur en 

veehouderij. 

 DOE!-motie over zorgen toename spoorgoederenvervoer unaniem aangenomen. Door grote 

werkzaamheden elders aan het spoor – aanpassingen Betuwelijn en aanleg van het 

hoogfrequent spoorvervoer – maken we ons in Deurne zorgen over de leefomgeving bij het 

spoor, de veiligheid (rijtijden hulpdiensten), verkeerskundige knelpunten en behoud van het 

personenvervoer inclusief intercity. De gemeenteraad van Deurne heeft unaniem een door 

DOE! ingediende motie aangenomen. Daarin roepen we het college van B&W op om een 

uiterste inspanning te leveren om dit probleem aan te pakken én op zoek te gaan naar lange 

termijnoplossingen, zoals een tunnel onder het spoor. De aanleg van een spoortunnel gaat 

mogelijk gebeuren naar aanleiding van een onderzoek dat komende periode wordt 

uitgevoerd. 

 Nieuw begin Spoorzone Deurne. Tussen 2010 en 2014 heeft wethouder Nicole Lemlijn samen 

met ambtenaren op de achtergrond veel werk verzet voor een nieuw begin van de 

Spoorzone. Een belangrijke keuze die is gemaakt, is het terugbrengen tot behapbare 

herontwikkelingen en niet het hele gebied in één keer. De komende tijd gaan we daar de 

vruchten van plukken. 

 Doorstart Cultuurcentrum op Deurnese schaal. Nadat de ondernemer van  Cultuurcentrum 

Martien van Doorne in de zomer van 2014 failliet ging heeft de raad zich opnieuw over de 

kaders gebogen. Wat heeft Deurne anno 2015 nodig op het gebied van een cultuur? 

Belangrijke constatering was dat er minder behoefte is voor professioneel theater. Daar is in 



 

de regio voldoende aanbod voor, mensen zijn bereid daarvoor te reizen. Wel is er behoefte 

aan een huiskamer ‘voor en door Deurnenaren’. Hier wordt invulling aan gegeven door de 

regie in handen te leggen van een stichtingsbestuur bestaande uit diverse geledingen van de 

Deurnese samenleving. Totdat de nieuwe stichting van start gaat blijft ‘de winkel’ via de 

gemeente open. 

 Behoud van een kleine centrale bibliotheek. In 2014 heeft DOE! meerdere keren aangegeven 

voorstander te zijn voor een kleine centrale bibliotheek, zeker de komende jaren. En dus niet 

alleen te sturen op een bibliotheek op de scholen. Het is te vroeg om nu al volledig over te 

gaan op het lezen met e-readers. Velen, waaronder veel ouderen, zijn nog steeds 

aangewezen op een fysieke bibliotheek met  andere mogelijkheden zoals ontmoeten, en 

informatie delen. 

 Passende maatschappelijke gebouwen. Gemeenschapshuizen zijn erg belangrijk voor het 

sociale leven in de dorpen en wijken. Het is belangrijk dat zij qua maat en schaal aansluiten 

bij de behoefte. Zowel de extra zorgtaken vanuit de WMO, eventuele leegstaande 

gebouwen, de inzet van vrijwilligers c.q. het draagvlak uit het dorp of wijk, alsook de 

betaalbaarheid, maken dat zorgvuldig naar de behoefte moet worden gekeken. Gebouwen 

waar we voor de toekomst voor kiezen moeten in elk geval goed onderhouden worden. In 

2014 was dit onze inbreng in de discussie over het vele maatschappelijke vastgoed van de 

gemeente. 

 Passende zwemvoorziening voor gemeente Deurne. De zwemvoorziening heeft een 

toegevoegde waarde voor zowel  recreatie als gezondheid. Het aflopende contract met de 

huidige ondernemer maakt dat de toekomst van zwembad de Wiemel na 2018 onzeker is. 

DOE! wil graag inzetten op het behoud van een zwemvoorziening in de gemeente. Mede op 

initiatief van DOE! is vooruitlopend hierop in 2014 een start gemaakt met het opstellen van 

een plan van aanpak. 

 

Overzicht van de vergaderingen en activiteiten 

Als politieke partij komen we veel samen om te vergaderingen. Vaak bereiden we de voorstellen die 

worden behandeld in raads- en commissievergaderingen voor. Hieronder een globaal overzicht van 

de vergaderingen in 2014. 

 

 aantal  

ledenvergadering 2 leden, bestuur, fractie en wethouder 

fractievergadering DOE! 7 fractie en leden 

raadsvergadering 10 raadsleden en wethouder 

commissievergadering Omgeving 2 

meerderheid twee personen, een raadslid 

en burgercommissielid of twee raadsleden 

commissievergadering Wonen & Vastgoed 6 

commissievergadering Wonen & Economie 3 

commissievergadering Ruimte & Economie 7 

commissievergadering Samenleving 9 

commissievergadering Bestuur 6 

 

  



 

Andere formele vergaderingen waarbij we in 2014 aanwezig waren 

zijn ondermeer het Presidium, de Rekencommissie, de 

Rekeningcommissie en de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen. 

Daarnaast zijn we informeel ook veel samengekomen. Denk aan 

overleggen ter voorbereiding van de formele vergaderingen in een 

kleiner comité, overleggen rondom de verkiezingen om alles in 

goede banen te leiden, een DOE!-BBQ en verkiezingsbijeenkomsten 

in Deurne. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners 

van de gemeente om goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Denk 

hierbij aan informatieavonden van het urgentieteam, 

burgerinitiatieven, bijeenkomsten over de ouderenzorg in Liessel, 

Atlant Groep en het werkplein in Helmond. Door de samenwerking 

die is aangegaan met Peel 6.1 zijn er in dit verband ook verschillende 

informatieavonden geweest over de jeugdzorg, arbeidsparticipatie 

en  aanbesteding WMO. Ook was er  een infoavond van de 

zorgaanbieders ORO, Savant en Zorgboog. 

 
Foto’s: Lijsttrekker Nicole Lemlijn in actie bij ondernemerscafé en carnaval 2014 

 

 

  

Wandelvierdaagse met bewoners Nieuwenhof groot succes! 

Donderdag 12 juni hebben DOE!-ers Wim Luijten, Marian van Dijk en  

Marinus Biemans meegelopen met de wandelvierdaagse door het  

begeleiden van bewoners van de Nieuwenhof in een rolstoel.  

Dit was een groot succes! 

 

Zowel de bewoners als duwers van meerdere politieke partijen  

hadden een prachtige avond.  De mooie zomeravond, het  

enthousiaste publiek langs de route, de vele kinderen (veelal luidkeels  

zingend), tijdens de rust de muzikale bijdrage van Kiekonsus, de veertig  

gekleurde paraplu’s en de vrijwilligers en medewerkers van de  

Nieuwenhof  droegen hier allemaal stuk voor stuk aan bij. Het is ons  

samen gelukt om de bewoners van de Nieuwenhof een gezellig uitje  

te bezorgen. Dit hebben we graag gedaan! 

 
 

Foto’s: Marian van Dijk en Marinus Biemans in actie. 



 

D. Bestuurlijke en financiële paragraaf 

Het doel van onze politieke partij is volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad van de gemeente 

Deurne. Dit conform onze statuten. We vergaderingen minimaal eens per maand aan de hand van 

voorstellen die het college van Burgemeester en Wethouders aan ons voorleggen waarbij we als 

uitgangspunt ons partijprogramma hanteren. Iedere vier jaar stellen we een nieuw partijprogramma 

op. Onze standpunten verwoorden we in de raads- en commissievergaderingen. 

In 2014 bestond ons bestuur uit: 

 Rini Claassen, voorzitter 

 Ton Aarts, penningmeester 

 Rob Zimmerman, secretaris 

 Elke Coppus, bestuurslid 

 Marian van Dijk, bestuurslid 

 

Vanuit onze partij krijgt daar niemand een beloning voor. Raadsleden en burgercommissieleden 

krijgen een wettelijk bepaalde vergoeding van de gemeente. Leden betalen een bijdrage en 

wethouder(s) en raadsleden geven een gift waaruit voornamelijk promotieactiviteiten worden 

betaald. 

 

Hieronder treft u onze financiële gegevens. 

 

BALANS 31-12-2011 
 

31-12-2012 
 

31-12-2013 
 

31-12-2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Activa 
       Liquide middelen 18.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

 
18.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

        Passiva 
       Eigen vermogen* 15.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

Schulden 3.000 
 

0 
 

0 
 

0 

 
18.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

        * Toelichting eigen vermogen: 
       Vermogen begin boekjaar 5.020 

 
15.370 

 
14.336 

 
42.587 

Resultaat boekjaar 10.350 
 

-1.034 
 

28.251 
 

-27.050 

Vermogen einde boekjaar 15.370 
 

14.336 
 

42.587 
 

15.537 

        STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Baten 13.821 
 

96 
 

31.036 
 

277 

Lasten -3.471 
 

-1.130 
 

-2.785 
 

-27.327 

Resultaat 10.350 
 

-1.034 
 

28.251 
 

-27.050 

 


