
VERKIEZINGS-
PROGRAMMA

DOE!
2022-2026



VERKIEZINGSPROGRAMMA DOE! 2022-2026

BESTE KIEZERS,
Voor jullie ligt het nieuwe
verkiezingsprogramma 2022-2026
van Politieke Partij DOE!. Benieuwd
waar we voor staan? Op hoofdlijnen
lezen jullie dit hieronder.

Ik schrijf dit voorwoord aan het
begin van het nieuwe jaar waarin net
het nieuwe kabinet is gepresenteerd.

Wat duidelijk is, is dat Nederland - en
zeker ook de gemeente Deurne - aan
de vooravond staat van meerdere
grote veranderingen. Denk
bijvoorbeeld aan ons buitengebied,
de verhouding tussen inwoners en
de overheid, onze veranderende
economie en de groei die de
Brainportregio doormaakt.

Daarnaast houdt het coronavirus en
de maatregelen ons alweer een hele
poos in de greep. Je voelt dat veel
mensen en bedrijven hier enorm
mee worstelen, zowel in
economische als emotionele zin.

We leven samen in kerkdorpen,
wijken en buurten. Elkaar treffen en
klaarstaan voor elkaar is heel
belangrijk. We moeten elkaar niet uit
het oog verliezen en naar elkaar om
blijven kijken!

Dit vraagt de komende tijd om een
duidelijke koers waarbij we jullie als

inwoners en ondernemers graag
meenemen. Of je nu in een van de
kerkdorpen of wijken woont,
iedereen doet mee bij DOE!

Alleen samen kunnen we deze klus
klaren. Wij gaan daarom graag
samen met jullie op zoek naar de
kansen die de veranderingen zeker
bieden.

Daarbij vindt DOE! openheid en
eerlijkheid erg belangrijk. Keuzes
maakt DOE! altijd in het
gemeenschappelijk belang. Het is
goed leven in onze gemeente, dat
willen we zo houden én waar nodig
verbeteren! Altijd met een positief
kritische houding.

DOE! wil graag met hetzelfde
enthousiasme, dezelfde daadkracht
en openheid samen met jullie verder
aan de slag. Om dit te bereiken
hebben we jullie steun en stem
nodig.

Stem daarom 14, 15 of 16 maart
2022 op DOE!, lijst 1!

WIJ REKENEN OPNIEUW OP JULLIE!
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DOE! MEE
> Initiatieven van inwoners

stimuleren en ondersteunen
> Vlotte vergunningverlening
> Inwoners vroeg informeren en

betrekken bij planvorming
> In gesprek met inwoners
> Gemeentelijke financiën op orde
> Deurne blijft zelfstandig door

samen te werken
> Een doelmatige verbouwing van

het gemeentehuis
> Een gezamenlijk

raadsprogramma
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INITIATIEVEN VAN INWONERS STIMULEREN EN
ONDERSTEUNEN

DOE! ziet dat de inwoners van onze gemeente actief willen meewerken aan het
verbeteren van de omgeving waarin zij leven. Tegelijkertijd wordt de afstand
tussen onze inwoners en de gemeente vaak als te groot ervaren. DOE! wil
daarom de barrières voor initiatieven van onze inwoners verkleinen en
initiatieven van onze inwoners verder stimuleren en ondersteunen.

Met het indienen van de motie ‘Burgerbegroting’ hebben we daar een start mee
gemaakt. Deze heeft ertoe geleid dat de gemeente actiever is gaan
samenwerken met onze inwoners.

DOE! wil in de komende periode een volgende stap zetten, want we zien nog
genoeg ruimte voor verbetering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

> uitgebreide behandeling van burgerinitiatieven in de gemeenteraad;
> beter benutten van de kennis en ideeën van onze inwoners;
> extra ondersteuning vanuit de gemeente.

Als concrete maatregel denken we daarbij aan het oprichten van
klankborden/raden vanuit doelgroepen zoals jongeren en ouderen. Gezien de
demografische ontwikkelingen, roept DOE! specifiek op tot het instellen van een
seniorenraad.

VLOTTE VERGUNNINGVERLENING

Het aanvragen van een vergunning voor een ruimtelijke ontwikkeling,
evenement, etc. moet gemakkelijk en gestroomlijnd verlopen. De gemeente stelt
hiervoor duidelijke informatie beschikbaar op de website en helpt
initiatiefnemers (waaronder ondernemers en verenigingen) verder als zij vragen
hebben. Zij kunnen hiervoor ook altijd terecht bij een loket wat hier speciaal
voor is ingericht. De gemeente streeft er daarnaast naar om zo snel mogelijk een
zorgvuldige beslissing te nemen, zodat initiatiefnemers voortvarend aan de slag
kunnen.

DOE! streeft ernaar de regeldruk zoveel mogelijk te verlagen. Maatwerk is
daarvoor in veel gevallen nodig. De gemeente voorkomt dat maatwerk willekeur

3



VERKIEZINGSPROGRAMMA DOE! 2022-2026

wordt door haar overwegingen bij een bepaald besluit helder te formuleren en
in vergelijkbare gevallen een vergelijkbaar besluit te nemen.

De gemeente gaat er daarbij in beginsel vanuit dat initiatiefnemers goede
intenties hebben. Er zullen echter altijd regels voorhanden moeten zijn wanneer
dit niet het geval blijkt te zijn.

INWONERS VROEG INFORMEREN EN BETREKKEN BIJ
PLANVORMING

De manier waarop plannen voor de omgeving worden behandeld gaat
veranderen. Omdat procedures door de invoering van de Omgevingswet worden
verkort, is het belangrijk dat initiatiefnemers in een vroeg stadium hun plannen
bespreken met de gemeente en betrokkenen in de omgeving, waarbij ook hun
belangen goed worden meegenomen. Daarvoor moeten zij actief worden
benaderd. Gezamenlijk kunnen initiatiefnemers en betrokkenen namelijk tot
betere plannen komen en mogelijke juridische procedures voorkomen.
Vanzelfsprekend, moet ook de gemeente hierin het goede voorbeeld geven.

IN GESPREK MET INWONERS

De gemeente is er voor haar inwoners. In de (wettelijke) taken die de gemeente
uitvoert moet de inwoner dus centraal staan en de dienstverlening zoveel
mogelijk aansluiten op zijn of haar wensen. Ambtenaren van de gemeente
denken mee en gaan in gesprek met inwoners; bij mensen thuis aan de
keukentafel, als ze dat willen. Gelukkig zien we al verschillende voorbeelden
hiervan. Dit willen we verder uitbouwen. Daarmee wordt de gemeente beter
aanspreekbaar en toegankelijker.

In het gesprek met inwoners is de gemeente duidelijk en eerlijk over
verwachtingen, behandelt zij inwoners gelijkwaardig en communiceert zij op een
correcte en heldere manier.

Inwoners moeten vaak met meerdere bestuurders om tafel wanneer zij iets voor
elkaar willen krijgen. Voor het optimale resultaat is één aanspreekpunt
wenselijk. DOE! vindt daarom dat zoveel mogelijk één coördinerende bestuurder
moet worden aangewezen die voor een vraagstuk verantwoordelijk is.
Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop DOE!-wethouder Biemans de
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afgelopen periode verantwoordelijk is geweest voor het centrum. Dit moeten we
vaker toepassen. We denken daarbij aan vraagstukken zoals de woonzorgvisie
en vraagstukken van doelgroepen zoals ouderen, agrariërs en dorps- en
wijkraden.

GEMEENTELIJKE FINANCIËN OP ORDE

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht zijn. Hiermee
voorkomen we bezuinigingen en lastenverzwaringen in de toekomst en zorgen
we ervoor dat we de voorzieningen in onze gemeente in stand kunnen houden.

Voorstellen aan de gemeenteraad moeten voorzien zijn van adequate dekking.
Dat kan bijvoorbeeld door slimme keuzes te maken, te zoeken naar
mogelijkheden voor cofinanciering of door het aanvragen van subsidies.

In de afgelopen perioden zijn de gemeentelijke financiën met name onder druk
komen te staan door de gedecentraliseerde taken vanuit het Rijk. Hoewel de
gemeente hier gedeeltelijk voor gecompenseerd wordt, is het bedrag dat we
ontvangen lang niet voldoende. De gemeente moet daarom druk blijven
uitoefenen om de juiste compensatie vanuit het Rijk te ontvangen; taken erbij =
knaken erbij!

DEURNE BLIJFT ZELFSTANDIG DOOR SAMEN TE WERKEN

De gemeente Deurne werkt samen met veel gemeentes en andere
overheidsinstanties in de regio om haar taken goed en efficiënt uit te kunnen
voeren. Vanwege het toenemende aantal taken en de complexiteit van regels, is
het belangrijk dat de gemeente Deurne een beroep kan doen op de expertise
die aanwezig is in de samenwerkingsverbanden die hiervoor zijn opgericht. We
werken dus samen omdat het loont, niet omdat het kan. Het loont, omdat we op
deze manier zelfstandig kunnen blijven. De omvang van onze gemeente is
precies goed om onze inwoners dichtbij en snel van dienst te kunnen zijn.

EEN DOELMATIGE VERBOUWING VAN HET GEMEENTEHUIS

Momenteel wordt het gemeentehuis aan de markt verbouwd. DOE! heeft altijd
kritisch naar het budget gekeken, maar het gebouw aanpassen was noodzakelijk
om sluiting te voorkomen. Door de inbreng van onder andere DOE! blijven de
uitgaven voor de verbouwing binnen de perken. Tijdens de ontwerpfase hebben
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wij namelijk voortdurend voorstellen aangedragen die hebben geleid tot
aanzienlijke besparingen.

DOE! zal erop toezien dat het ‘Huis voor de Samenleving’ haar titel waar gaat
maken. Het moet namelijk een gebouw worden waar onze hele gemeenschap
welkom is; een plek die toegankelijk is en waar onze inwoners elkaar kunnen
ontmoeten.

EEN GEZAMENLIJK RAADSPROGRAMMA

Op voorstel van DOE! heeft de gemeenteraad na de verkiezingen van 2018 voor
het eerst gekozen voor een zogeheten raadsprogramma in plaats van een
coalitieprogramma. Daarmee werd de politieke agenda van de afgelopen
periode door de hele raad bepaald en niet alleen door de coalitiefracties.

Hoewel de standpunten van politieke partijen over de invulling van de
onderwerpen op de politieke agenda natuurlijk blijven verschillen, is DOE! van
mening dat het vastleggen van gezamenlijke doelen voor onze gemeente tot
constructiever overleg heeft geleid. Daarom zullen wij voor de periode
2022-2026 opnieuw voorstellen een raadsprogramma op te stellen.

Lessen die we hebben geleerd naar aanleiding van het werken met het vorige
raadsprogramma zijn dat de raad meer sturing moet geven en op gezette tijden
met elkaar moet kijken of het programma nog actueel is en of de doelen gehaald
worden.
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DOE! LEEFT
> Iedereen moet mee kunnen doen
> In de eigen buurt bewegen en

ontmoeten
> Slimme combinaties maken
> Iedere kern en kerkdorp een

basisschool
> Hoge kwaliteit onderwijs

behouden
> Geen plaats voor ondermijnende

criminaliteit
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IEDEREEN MOET MEE KUNNEN DOEN

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving! Het moet niet uitmaken
waar je geboren bent, waar je naar school bent geweest, hoeveel je verdient en
of je een beperking hebt. Toch zien we helaas op verschillende thema’s de
ongelijkheid in onze samenleving toenemen, waardoor sommige mensen niet
volwaardig deel kunnen nemen aan het bruisende verenigingsleven of thuis
moeten blijven bij de vele mooie evenementen die door onze gemeenschap
worden georganiseerd.

DOE! wil er alles aan doen om ongelijkheid in onze gemeente te voorkomen door
te investeren in gelijke kansen. Denk daarbij aan een ruimhartig sociaal vangnet,
het ondersteunen van organisaties en initiatieven (zoals Grip Op Schuld,
Stichting Leergeld, Stichting Lezen en Schrijven en de bibliotheek) en het
toegankelijk maken van de openbare ruimte voor iedereen.

IN DE EIGEN BUURT BEWEGEN EN ONTMOETEN

DOE! is trots op het grote aantal verenigingen in Deurne, de Zeilberg, Vlierden,
Liessel, Neerkant, de Sint Jozef, Helenaveen, de Walsberg en andere wijken die
bewegen en ontmoeten mogelijk maken; ieder op hun eigen manier. Iedere
inwoner van onze gemeente moet namelijk in de buurt samen met anderen
kunnen sporten, een praatje kunnen maken, ideeën uit kunnen wisselen, iets
creatiefs kunnen verwezenlijken, etc. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn en
in stand gehouden worden om deze activiteiten mogelijk te maken. Na de
beslissing om te gaan investeren in maatschappelijk vastgoed is het in het
bijzonder voor de Walsberg, Zeilberg en Neerkant van belang om nog dit jaar
duidelijkheid te krijgen.

De activiteiten zijn leidend, de voorzieningen dienend. In die gedachte wil DOE!
ook gaan experimenteren met subsidies voor laagdrempelige evenementen
voor ontmoetingen in de buurt. Met name de ideeën van jongeren moeten
daarbij een plek krijgen, omdat het belangrijk is om hen aan de gemeente
Deurne verbonden te houden.

SLIMME COMBINATIES MAKEN

We hebben veel maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente. Deze willen
we graag in stand houden. Tegelijkertijd kost het onderhoud van deze
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voorzieningen veel gemeenschapsgeld. Om dat allemaal te kunnen betalen
moeten we dus op zoek naar slimme combinaties. Zo kunnen overdag
bijvoorbeeld schoolkinderen of ouderen gebruik maken van een bepaalde
voorziening en ‘s avonds de verenigingen. De gemeente kijkt samen met
verenigingen naar de mogelijkheden en slimme combinaties. Ook moeten er
oplossingen gevonden worden voor maatschappelijk vastgoed, zoals het
muziekgebouw, want op termijn komt dit gebouw weer leeg te staan.

Wanneer de gemeente investeert in (ver)bouw van een voorziening moeten deze
slimme combinaties ervoor zorgen dat de voorziening zo optimaal mogelijk
wordt gebruikt en aansluit bij de toekomstige behoeften.

IEDERE KERN EN KERKDORP EEN BASISSCHOOL

Goed onderwijs vergroot de kans op succes in latere fases van het leven. DOE!
vindt het dan ook belangrijk dat kinderen veilig en dichtbij naar school kunnen.
Iedere kern en kerkdorp heeft daarom recht op een basisschool. Dit houdt de
dorpen in onze gemeente ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen ongeacht waar
je woont.

Om scholen veiliger bereikbaar te maken moeten we kijken naar het onderhoud
van fiets- en wandelpaden en openbare verlichting en de mogelijkheden voor 30
km zones, zebrapaden en Kiss & Ride-parkeerplaatsen.

HOGE KWALITEIT ONDERWIJS BEHOUDEN

De kwaliteit van onderwijs in Deurne is hoog; leerlingen komen vanuit de regio
speciaal naar onze scholen toe. Bovendien is het onderwijsaanbod rijk.
Leerlingen kunnen in Deurne terecht voor speciaal voortgezet onderwijs, elke
vorm van VMBO, HAVO, Atheneum, Gymnasium en MBO!

DOE! vindt het belangrijk om ons sterke onderwijsaanbod te behouden en
samen te werken met scholen om, daar waar dat kan, nog verder te verbeteren,
bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid. Daarnaast zou het mooi zijn om samen
met scholen te streven naar de predicaten Gezonde School, Excellente School en
Brainportschool.
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GEEN PLAATS VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Helaas is ondermijnende criminaliteit vaak dichterbij dan dat we ons realiseren.
Deurne is met een relatief dunbevolkt buitengebied en mogelijkheden tot snelle
ontsluiting (A67, N270) een potentiële thuishaven voor criminelen. We kunnen
het echter niet laten gebeuren dat criminelen het voor het zeggen krijgen in
Deurne. We gaan dan ook door met initiatieven die criminaliteit bestrijden zoals
het Peelland Interventie Team (PIT), de drugsaanpak onder jongeren,
grootschalige controles en Whatsapp-groepen. Daarnaast zetten we in op
preventie. We proberen ervoor te zorgen dat jongeren uit het criminele circuit
blijven, onder andere door de beste kansen te bieden en door jongeren in
kwetsbare situaties te helpen.
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DOE! ZORGT
> Voorkomen is beter dan genezen
> Zorg dichtbij
> Minder regels en één duidelijk

aanspreekpunt
> Oog voor onze jeugd
> Verbind wonen en zorg
> Er zijn voor onze vrijwilligers en

mantelzorgers
> Een ruimhartig sociaal vangnet



VERKIEZINGSPROGRAMMA DOE! 2022-2026

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Door in te zetten op preventie en voorlichting en door het vroegtijdig signaleren
van hulpvragen voorkomen we dat mensen gebruik moeten maken van lange
behandeltrajecten in de specialistische zorg. Door het hanteren van een
preventieve aanpak voorkomen we onnodig leed en hoge kosten en werken we
aan een betere gezondheid van mensen.

DOE! is daarom groot voorstander van initiatieven die bijvoorbeeld:
> een gezonde levensstijl bevorderen;
> de zelfredzaamheid vergroten;
> eenzaamheid bestrijden;
> de (mentale) weerbaarheid versterken;
> mensen die in (stille) armoede leven in contact brengen met de omgeving

en de gemeente.

Bovendien blijft het belangrijk om voortdurend te onderzoeken hoe de
continuïteit en betaalbaarheid van de zorg beter gewaarborgd kan worden.
Denk daarbij in algemene zin aan het ontmoedigen van zorggebruik in het geval
dit eigenlijk niet op een zorgvraag gebaseerd is (zoals in gevallen gerelateerd aan
het Wmo-abonnementstarief) en in financiële zin aan het beter inschatten van
kosten en het in geld uitdrukken van risico’s.

ZORG DICHTBIJ

Zorg moet altijd terecht komen bij degenen die het nodig hebben. Om iemand
zo snel en vertrouwd mogelijk te kunnen helpen, willen we - waar dat kan -
inzetten op verzorging door iemands omgeving (mantelzorg) en de basiszorg zo
veel mogelijk in de buurt organiseren. Hierdoor kunnen mensen op een veilige
en prettige manier langer thuis blijven wonen als zij dat willen.

MINDER REGELS EN ÉÉN DUIDELIJK AANSPREEKPUNT

‘De mens’ en het begrip voor iemands situatie moeten centraal staan, niet het
systeem. Zorg is maatwerk en dat betekent dat er vaak creatieve oplossingen
nodig zijn om iemand op een goede manier te kunnen helpen. Wij willen dat er
zoveel mogelijk vrijheid is om deze creatieve oplossingen toe te passen. Dat
betekent dat we onnodige regels afschaffen en de registratiedruk zoveel
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mogelijk verlagen. Ondanks de landelijke wetgeving, die ons hier regelmatig in
beperkt, blijven we hier aandacht voor hebben.

Daarnaast willen we dat mensen zoveel mogelijk één duidelijk aanspreekpunt
hebben, zodat zij niet bij iedere zorgverlener weer hetzelfde verhaal hoeven te
vertellen. Daarvoor moeten zorgorganisaties goede onderlinge afspraken maken
en onderzoeken welke informatie binnen de privacywetgeving gedeeld mag
worden.

OOG VOOR ONZE JEUGD

De problemen van cliënten in de jeugdzorg zijn door de coronacrisis vaak
heftiger of zichtbaarder geworden. Het is daarom des te belangrijker dat we oog
blijven hebben voor de problematiek die speelt onder onze jongeren. We
moeten hen een veilige plek kunnen bieden; een plek waar ze geholpen kunnen
worden. DOE! is daarom voorstander van jongerenwerk en initiatieven zoals het
TEJO-huis. Dit moeten we - ook in de toekomst - blijven steunen.

VERBIND WONEN EN ZORG

DOE! vindt het zeer belangrijk dat we aan de slag gaan met het verbinden van
wonen en zorg in het gemeentelijke beleid om het groeiend aantal ouderen en
andere kwetsbare doelgroepen te ondersteunen bij (toekomstige) woon-,
welzijn- en zorgbehoeften.

Voor de meeste van de vier thema’s die door de landelijke Taskforce Wonen en
Zorg zijn benoemd (‘Langer zelfstandig thuis wonen’, ‘Doorstromen’, ‘Innovatie
en vernieuwing’ en ‘Samenwerking wonen en zorg’) heeft de gemeente op dit
moment geen beleid ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk om deze achterstand
in de komende periode in te halen.

DOE! denkt daarbij bijvoorbeeld aan:
> mogelijkheden bieden voor nieuwe woonzorgconcepten zoals hofjes met

nabijgelegen (zorg)voorzieningen;
> het stimuleren en versoepelen van woningruil bij woningbouwcorporatie

Bergopwaarts.
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De verdere ontwikkeling van dit beleid vraagt om een aanpak waarbij de
gemeente, zorgorganisaties, woningbouwcorporatie, Cliënten- en
participatieraad, belangenbehartigers en bewoners nauw samenwerken.

ER ZIJN VOOR ONZE VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

DOE! gelooft in een samenleving waarin we gezamenlijk zorg dragen voor een
goede leefomgeving en onze medemens. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben
we daarbij hard nodig! Wij vinden het belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen
voor hun belangeloze inzet voor de Deurnese gemeenschap. DOE! wil daarom
de mantelzorgwaardering weer in ere herstellen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers
ondersteund worden bij de taak om voor een ander te zorgen. Vooral bij
zwaardere zorgtaken moeten ook zij gebruik kunnen maken van professionele
hulp.

EEN RUIMHARTIG SOCIAAL VANGNET

Mensen die ondersteuning nodig hebben omdat het (financieel) even niet lukt
moeten kunnen rekenen op een gemeente die ze de helpende hand biedt. De
gemeente moet daarom een ruimhartig sociaal vangnet hebben zodat we deze
mensen weer perspectief kunnen bieden.

Dat betekent onder andere dat de gemeente Deurne de armoedegrens op
minimaal 120 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum houdt. Gezien de
toenemende armoede onder werkenden, is DOE! daarnaast voorstander van het
toepassen van maatwerk bij grensgevallen waarin ontvangers van een uitkering
die aan het werk gaan erop achteruit gaan (armoedeval).

De gemeente staat daarnaast open voor betalingsregelingen of (gedeeltelijke)
kwijtschelding van schulden wanneer zij schuldeiser is bij iemand die gebruik
maakt van minimaregelingen.
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DOE! WOONT
> Versneld woningen bouwen voor

jong en oud
> Betaalbare woonlasten
> Bouwen met kwaliteit
> Behoud waardevolle gebouwen,

plekken en landschappen
> Investeren in aantrekkelijk

openbaar groen
> Beter passende huisvesting voor

arbeidsmigranten
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VERSNELD WONINGEN BOUWEN VOOR JONG EN OUD

Er zijn veel woningzoekenden in de gemeente Deurne en daarom is het
belangrijk om versneld meer woningen te bouwen! Dat betekent dat er op korte
termijn meer betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen moeten
komen voor iedereen, maar wel met speciale aandacht voor starters en (jonge)
gezinnen met een middeninkomen. Iedereen - ongeacht inkomen - heeft gelijke
kans op een woning. Om de woningmarkt van het slot te krijgen is het
noodzakelijk dat doorstroming op gang komt in de bestaande woningvoorraad.
We moeten er ook voor zorgen dat mensen kunnen verhuizen naar woningen
die het best bij hun leefsituatie passen zodat er voldoende woningen vrijkomen
voor woningzoekenden. Door levensloopbestendige woningen te bouwen of
huidige woningen te verbouwen kunnen mensen langer in hun sociale omgeving
‘thuis’ blijven wonen.

Om aan de grote vraag naar nieuwe woningen te kunnen voldoen wil DOE!
intensievere begeleiding vanuit de gemeente en kijken naar meer innovatieve
woonvormen. De toekomst vraagt namelijk om meer creativiteit en een flexibele
invulling van wonen. DOE! denkt daarbij bijvoorbeeld aan het renoveren van
leegstaande panden zodat zij geschikt worden voor (tijdelijke) bewoning en het
realiseren van Tiny Houses. Verder zien we veel grote woningen in het
buitengebied die relatief eenvoudig te splitsen zijn (extra woning in de stal). We
willen de mogelijkheden voor verruiming verkennen, vooral als kinderen bij de
ouders willen wonen.

Bovendien willen we onderzoeken of het verruimen van de zelfbewoningsplicht
en het tijdelijk invoeren van de opkoopbescherming bij kan dragen aan het
oplossen van de wooncrisis.

BETAALBARE WOONLASTEN

De gemeente Deurne beschikt over een groot aanbod van verschillende
(maatschappelijke) voorzieningen. Als gevolg daarvan is de gemeente Deurne
een relatief dure gemeente om in te wonen. DOE! vindt het belangrijk dat de
woonlasten betaalbaar blijven en dat we kritisch bekijken waar we ze kunnen
verlagen.
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BOUWEN MET KWALITEIT

Er ligt een grote opgave voor het realiseren van nieuwe woningen in de
gemeente Deurne. DOE! vindt het belangrijk dat de woningvoorraad op orde
gebracht wordt, zonder dat daarbij in de toekomst een woningoverschot
(‘overshoot’) ontstaat en de leefomgeving onomkeerbaar belast wordt.

Bij het realiseren van nieuwe woningen moet er voldoende oog voor de kwaliteit
zijn, ook in de woonomgeving. Aanpassingen in de woon- en leefomgeving zijn
immers van (bijna) permanente aard en erg bepalend voor het karakter van de
omgeving.

Het huidige welstandsbeleid heeft helaas niet altijd goed gewerkt in de gebieden
waar het beleid van toepassing is. In de gebieden die welstandsvrij zijn zien we
verrommeling ontstaan. DOE! ziet daarom graag het huidige welstandsbeleid
hervormt naar een beleid gericht op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit
waarin de gedachte ‘eenheid in verscheidenheid’ leidend is en meer rekening
gehouden wordt met de bestaande omgeving.

BEHOUD WAARDEVOLLE GEBOUWEN, PLEKKEN EN
LANDSCHAPPEN

Het zijn de karakteristieke gebouwen, historische plekken en kenmerkende
landschappen die gezamenlijk de geschiedenis vertellen van onze gemeente. Het
is het visitekaartje voor de kerkdorpen en het omliggende landelijke gebied. Hier
liggen veel kansen voor het verder ontwikkelen van de vrijetijdseconomie in de
gemeente Deurne. Het is daarom van cruciaal belang dat we zuinig zijn op deze
waardevolle gebouwen, plekken en landschappen en dat we datgene behouden
wat onze leefomgeving zo kenmerkend maakt. In het bijzonder vallen daar ook
de wieken (turfkanalen) in De Peel onder.

INVESTEREN IN AANTREKKELIJK OPENBAAR GROEN

Als gevolg van bezuinigingen heeft het onderhouden van het openbaar groen in
de gemeente Deurne de afgelopen periode helaas minder prioriteit gekregen.
Daarnaast zijn de beschikbare middelen ook niet volledig efficiënt gebruikt. Juist
goed onderhouden openbaar groen zorgt voor een prettigere woon- en
leefomgeving. Daarom wil DOE! samen met de inwoners van de gemeente
Deurne weer investeren in de kwaliteit van het openbaar groen.
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BETER PASSENDE HUISVESTING VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in het draaiend houden van
verschillende sectoren in de Nederlandse economie, en dus ook onze lokale
economie. Bij het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten
wordt momenteel (te) veel beredeneerd vanuit de belangen van de ondernemer
en te weinig stilgestaan bij de mogelijke effecten op de omgeving. DOE! wil
daarom inzetten op het realiseren van bij de omgeving passende huisvesting
voor arbeidsmigranten en een betere dialoog voeren met omwonenden.
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BLIJVEN STIMULEREN VAN ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID

DOE! is trots op onze retailers, horecaondernemers, dienstverleners en
hoogwaardige maakindustrie! De coronacrisis heeft ook in onze gemeente flinke
klappen uitgedeeld, met name in specifieke sectoren. Daardoor is het nog
belangrijker geworden dat de gemeente de lokale economie blijft stimuleren,
bijvoorbeeld door aanbestedingen zoveel mogelijk lokaal te gunnen binnen de
geldende juridische kaders.

We maken het aantrekkelijk voor bedrijven die ‘echte werkgelegenheid’ bieden
om zich in de gemeente Deurne te vestigen. Dat doen we vooral door onze
unieke positie in Brainport (Eindhoven) en vlakbij Greenport (Venlo), maar ook
natuurgebied De Peel te versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
verbeteren van onze infrastructuur, maar ook het ‘vermarkten’ van de gemeente
Deurne in de regio.

VOLDOENDE ONTWIKKELRUIMTE OP BEDRIJVENTERREINEN

Bedrijven hebben ruimte nodig om zich te kunnen vestigen of uit te kunnen
breiden. Daarom vinden wij dat er voldoende aanbod van bedrijventerreinen
moet blijven in de toekomst. Op basis van de afspraken die DOE!-wethouder
Biemans in de regio heeft gemaakt komt daarvoor weer ruimte beschikbaar,
zowel lokaal als op het nieuw te realiseren regionale bedrijventerrein.

In de komende periode kunnen we dan ook exploitaties openen wanneer daar
vraag naar ontstaat. De druk is echter hoog en we zullen in moeten zetten op
versnelling van de doorlooptijden tot realisatie en/of opwaardering van
bedrijventerrein.

VERBETERINGEN IN DEURNE CENTRUM DOORZETTEN

Het centrum van Deurne is het kloppende hart van de gemeente. De afgelopen
jaren zijn hierin stappen gezet. Zo zien we de eerste successen naar aanleiding
van het compacter maken van het centrum: er staan minder panden leeg en er
worden meer woningen gerealiseerd. Het stimuleren van omschakelingen werkt
en moeten we daarom doorzetten!
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Om de verblijfsfunctie en leefomgeving van het centrum verder te versterken
moet er meer budget voor het aanleggen van aantrekkelijk groen in het centrum
beschikbaar komen. Initiatieven zoals het ‘Tuinpad van mijn vader’ die in dat
kader vallen moet de gemeente omarmen.

DOE! wil toewerken naar het afschaffen van betaald parkeren op een (financieel)
verantwoorde manier. Dat betekent dat we samen met de andere partijen in het
centrum willen kijken naar mogelijkheden voor cofinanciering en andere
manieren waarop parkeren gereguleerd kan worden, bijvoorbeeld met blauwe
zones.

GESCHIKTE PLAATSEN VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT
DE ARBEIDSMARKT

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook kunnen meedoen in
de samenleving. Daarom stimuleren we ondernemers om voor deze mensen
geschikte arbeidsplaatsen aan te bieden. DOE! is dan ook enthousiast over
initiatieven zoals Stichting De Keertwending waar de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid onlangs nog een bezoek aan bracht. Ook initiatieven
in het centrum waarbij cliënten van ORO een bijdrage leveren aan een schoon
centrum zijn initiatieven die we graag stimuleren.

INZETTEN OP GEZONDE AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID: GOED
VOOR MENS, ONDERNEMER, DIER EN MILIEU

Als we in het buitengebied kijken dan zien we dat de transitie van het landelijke
gebied volop aan de gang is door de sloop van leegstaande stallen en door de
uitwerking van de plannen die de gemeenteraad de afgelopen jaren heeft
vastgesteld. Agrarische ondernemers zijn aan de slag gegaan met nieuwe
mogelijkheden en perspectieven waarin de gemeente ze ruimte biedt.

DOE! wil initiatieven die leiden tot gezonde agrarische bedrijvigheid blijven
stimuleren. Zo werken we toe naar een buitengebied waarin we produceren op
een manier die goed is voor mens, ondernemer, dier en milieu.
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STIMULEER HET GEBRUIK VAN DE FIETS

De fiets is het betere vervoersalternatief voor zowel de mens als het milieu. De
gemeente moet het gebruik van de fiets daarom zoveel mogelijk stimuleren. Nu
elektrische fietsen ook steeds betaalbaarder en gangbaarder worden, neemt de
gemiddelde afstand die inwoners met de fiets kunnen afleggen ook toe. Dat
betekent dat nu het moment daar is om nieuwe fietspaden aan te leggen en
bestaande fietspaden op te knappen.

DOE! wil in de komende periode dan ook met name inzetten op het realiseren
van snelfietsroutes (brede fietspaden met weinig obstakels) en fietsstraten
(wegen waar de auto te gast is) zodat fietsers ook steeds veiliger van A naar B
kunnen.

Daarnaast moet de gemeente kijken hoe zij de openbare ruimte beter kan
inrichten om fietsendiefstal te voorkomen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn
het plaatsen van meer fietsenrekken, het realiseren van een beveiligde
fietsenstalling of activiteiten die de bewustwording vergroten. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen welke maatregelen (het meest) passend zijn.

HET STATION ALS VERVOERSKNOOPPUNT

Het intercitystation is belangrijk voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van
Deurne. Veel van onze inwoners reizen dagelijks van en naar hun werk of school
met de trein. Daarnaast kunnen we met de trein vaak sneller een grotere
afstand afleggen als we bijvoorbeeld een dagje uit gaan. Het is daarom
belangrijk dat we het intercitystation behouden. Met de petitie ‘Behoud goede
intercityverbinding Deurne’ heeft DOE! hier in de afgelopen periode aan
bijgedragen. We willen het station ook verder uitbreiden tot vervoersknooppunt
waar fiets, auto, trein, bus en voetgangers samenkomen.

Het is momenteel bijvoorbeeld lastig om met het openbare vervoer of fiets naar
het centrum te reizen als je Deurne van buitenaf met de trein bezoekt. We
moeten er daarom voor zorgen dat het aantal mogelijkheden om met het
openbaar vervoer te reizen toeneemt en dat deze mogelijkheden goed op elkaar
zijn afgestemd.

Daarnaast moet het station zelf goed en efficiënt bereikbaar zijn. In dat kader wil
DOE! de haalbaarheid van een fietstunnel bij het spoor onderzoeken. Parkeren
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bij het station is ook nog steeds een aandachtspunt. Als we het station verder
willen ontwikkelen, moet ook het aantal parkeerplaatsen toenemen om
parkeeroverlast in de omgeving te voorkomen. Met het toevoegen van een
verdieping zouden we de ruimte om te parkeren in één keer kunnen
verdubbelen. Dit is volgens ons zeker het onderzoeken waard!

ZOEK EEN BREDERE OPLOSSING VOOR DE N270 WEST

De N270 is een belangrijke verkeersader voor de gemeente Deurne. Onder
andere deze weg zorgt ervoor dat Deurne voor iedereen toegankelijk en
bereikbaar blijft. De N270 is echter ook een van de gevaarlijkste wegen van onze
provincie. Daarnaast staan er in de spits ook vaak files. De provincie heeft
daarom plannen opgesteld waarin zij de N270 mogelijk wil verbreden naar een
2x2-baans weg.

DOE! vindt dat de veiligheid moet worden vergroot maar is ook van mening dat
een verbreding van de N270 geen enkele zin heeft als deze alleen zorgt voor een
verplaatsing van in plaats van een oplossing voor de dagelijkse file die er staat.
Het risico op een nieuwe ‘flessenhals’ is groot. Deze kan alleen opgelost worden
wanneer het kruispunt bij de Binderendreef alle verkeersstromen die daar
samen komen goed kan afwikkelen. De provincie moet daarom alle mogelijke
alternatieven onderzoeken en daarbij het belang van omwonenden en (de
gebruikers van) het Zandbos meewegen. Bij deze onderzoeken moet de
provincie ook de inpassing van het snelfietspad Deurne-Helmond meenemen.

Als we toch aan de slag gaan met deze weg, dan moeten er ook veilige onder- of
overdoorgangen voor langzaam verkeer vanuit het centrum naar het Zandbos
komen.

DOE! blijft daarnaast van mening dat de grootste winst behaald kan worden
door het verbreden van de A67. De gemeente moet daarom bestuurlijke druk
blijven uitoefenen om dit voor elkaar te krijgen.

SPOORTUNNEL: CENTRUM ONTLASTEN, (TIJDELIJKE)
OVERLAST VOORKOMEN

De realisatie van de spoortunnel gaat een positieve impuls geven aan de
bereikbaarheid van de gemeente Deurne en kan een tal van bestaande
verkeerstechnische problemen oplossen. Het doel van de spoortunnel is het
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ontlasten van de kern (onder andere de Heuvelstraat), waarbij we zoveel
mogelijk moeten voorkomen dat het een regionale sluiproute wordt. DOE! vindt
dat ook tijdens en na de bouwwerkzaamheden van de spoortunnel de
toegankelijkheid van en verkeersveiligheid in de omliggende woonwijken
gewaarborgd moet blijven.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat in het centrum geen verkeersinfarct
ontstaat als gevolg van de omleidingsroutes die veroorzaakt worden door het
sluiten van een deel van de Binderendreef. Het centrum heeft momenteel al veel
last van de grote verkeersstromen; dat moeten we niet verder verergeren.

ONDERZOEK EEN OMLEGGING WALSBERG-NOORD

De Walsberg is een van de weinige grote kernen met nog een hoge intensiteit
aan doorgaand verkeer dat dwars door de wijk (over de Milhezerweg) rijdt.
DOE! wil, na de Zuidelijke omlegging, daarom de aanleg van een Noordelijke
omlegging onderzoeken om verkeer buiten de Walsberg om af te kunnen
wikkelen. Dit bevordert zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de
Walsberg.

VOORKOM OVERLAST VAN VLIEGBASIS DE PEEL

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om van Vliegbasis De Peel
weer een actieve basis te maken. Vanaf deze basis zullen dan nieuwe F-35’s gaan
vliegen.

DOE! wil geen extra overlast voor de inwoners van de gemeente Deurne. Hoewel
de nationale veiligheid natuurlijk van wezenlijk belang is, moeten de effecten van
overlast niet onderschat worden. De F-35’s produceren bijvoorbeeld significant
meer geluid dan haar voorlopers (de F-16’s) en de uitstoot van de straaljagers
kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden.
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SAMEN MET INWONERS WERK MAKEN VAN
KLIMAATADAPTATIE EN VERDUURZAMING

Ook de gemeente Deurne moet haar klimaatbestendigheid vergroten zodat we
goed voorbereid zijn op de gevolgen van (extreme) hitte, droogte en
wateroverlast. Dit kan door het realiseren van meer groen en ruimte voor water,
bijvoorbeeld door het vergroten van regenwater-infiltratiemogelijkheden in de
eigen tuin en de openbare ruimte. De gemeente geeft het goede voorbeeld,
stimuleert bewustwording en verleent subsidies om verduurzaming te
vergemakkelijken en te versnellen, bijvoorbeeld voor het realiseren van groene
daken.

Belangrijk bij deze grote opgave is het creëren van draagvlak onder de inwoners
van de gemeente Deurne en inzetten op wat wél kan, wat betaalbaar is en snel
effect sorteert, zoals het isoleren en verduurzamen van bestaande woningen.
Verduurzaming zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarbij moet
rekening gehouden worden met de keuzevrijheid van de inwoners om te kunnen
kiezen voor oplossingen die het best passen bij de eigen woonsituatie en
portemonnee. Daarnaast moet eigen initiatief aangemoedigd worden.

DEURNE ENERGIENEUTRAAL

De schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. Het besparen op het
gebruik van energie is daarmee de belangrijkste opgave, naast de inzet op alle
vormen van duurzame energieopwekking. De gemeente Deurne zal draagvlak en
bewustwording moeten creëren onder haar inwoners voor de te realiseren
energiedoelen. Belangrijk daarbij is het vroegtijdig betrekken van inwoners bij
ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en dat informatie over de
energieopgave begrijpelijk, goed en toegankelijk beschikbaar is voor iedereen.

Bij het realiseren van de energiedoelen zal de gemeente Deurne samen op
moeten trekken met inwoners, bedrijven en organisaties zoals de Ossenbeemd
en het Platform Global Goals Deurne. Er liggen kansen voor inwoners en
bedrijven om eigen energie op te wekken, of op een slimme wijze de
energierekening te verlagen middels een verdienmodel. Zo zouden inwoners
financieel mee moeten kunnen profiteren van opgewekte energie in de eigen
omgeving. DOE! vindt het belangrijk dat we techniek en innovatie zoveel mogelijk
benutten om stappen te maken in de voorliggende energieopgave. Bij het
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opwekken van zonne-energie door zonnepanelen zouden eerst daken benut
moeten worden (i.p.v. velden).

EEN GROENERE OMGEVING

DOE! vindt het belangrijk dat we bestaand natuurschoon in de gemeente Deurne
behouden, waar het kan verder uitbreiden en inzetten op agrarisch
natuurbeheer. Daarbij staat de zorg voor de biodiversiteit en het behouden en
versterken van stevige groene ecologische structuren centraal. Het ecologisch
beheren van groen is daarbij het uitgangspunt. Op pachtgronden moet de
gemeente Deurne het gebruik van glyfosaat verbieden.

Ook in de buurt willen we samen met inwoners de kwaliteit en gebruikswaarde
van het groen vergroten. Er moet ruimte zijn voor duurzame initiatieven van
inwoners, bijvoorbeeld voor tijdelijke innovatieve groenprojecten op
braakliggende terreinen.

Daarnaast willen we inzetten op zowel een nettere als wildere openbare ruimte.
Mensen ervaren overlast van het onkruid in de straat, terwijl een veldje best wat
diverser mag. DOE! wil daar stappen in zetten. Dat geldt ook voor de bomen in
onze gemeente. Wij zijn van mening dat we deze voldoende moeten waarderen
en waar mogelijk toevoegen.

VERSPILLING VOORKOMEN: NAAR EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE

DOE! vindt het belangrijk dat we samen streven naar een ‘circulaire economie’
waarbij we efficiënter met grondstoffen omgaan (een cirkel van gebruik,
inzameling en hergebruik van grondstoffen). Door te werken aan bewustwording
streven we naar minder restafval per inwoner. Het inzamelen van afval is gericht
op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van afval en het upcyclen van
afval (verzamelen van materialen en grondstoffen om er weer bruikbare spullen
van te maken).

In de afgelopen periode zijn er zaken veranderd op het gebied van
afvalinzameling in de gemeente Deurne. DOE! maakt zich zorgen over de huidige
inrichting van de milieustraat. Wij denken dat verbeteringen noodzakelijk zijn om
deze voor onze inwoners bruikbaar en betaalbaar te maken. Daarnaast kan een
goede milieustraat het dumpen van zwerfafval voorkomen.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN EN
FAIRTRADE

De gemeente moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neerzetten als
standaard. Wat DOE! betreft, werkt de gemeente alleen samen met
ondernemers wanneer zij handelen volgens de principes van MVO en koopt zij
bij voorkeur met een Fairtrade-gedachte in.
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ZWEMVOORZIENING IN DEURNE

Bij onze gemeente hoort een zwemvoorziening. Deze is niet alleen belangrijk
voor het geven van zwemlessen, maar is ook de thuisbasis van onze actieve
zwemverenigingen, vele sporters en recreatieve zwemmers.

In de afgelopen periode is geld gereserveerd om een zwemvoorziening die past
bij de huidige tijd te kunnen realiseren. Deze moet er zo snel mogelijk komen,
omdat de Wiemel op allerlei manieren zijn gebreken begint te vertonen. DOE!
vindt het wel belangrijk dat er te allen tijde een zwemvoorziening beschikbaar
blijft, ook tijdens een verbouwing of vervanging van het huidige zwembad.

BETERE MOGELIJKHEDEN VOOR BUITENSPORT EN RECREATIE

De gemeente moet de bestaande routestructuren voor wandelaars en fietsers
verder verbeteren en waar mogelijk uitbreiden. DOE! denkt hierbij bijvoorbeeld
aan de verbreding van te smalle fietspaden en het oplossen van
verkeersonveilige situaties zoals bij het fietspad ter hoogte van
Kaasweg-Koolweg in Helenaveen en de Griendtsveenseweg.

DEURNESE PARELS PROMOTEN

De gemeente Deurne is een veelzijdige en bruisende gemeente, een
zogenaamde ‘Parel in de Peel’. De gemeente Deurne heeft zelf ook vele ‘parels’
voor recreatie en ontspanning, die meer in de spotlight mogen staan en
gepromoot mogen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Peel, de Deurnese
Markt, het Hippisch Centrum, de Peelrandbreuk, museum De Wieger, het
kastelendomein, de Astense Aa etc. Het zijn deze parels die onze gemeente het
beleven waard maken en waarom mensen onze gemeente bezoeken om hiervan
te genieten. Dit kunnen we verder stimuleren door goede
(fiets)verbindingsroutes aan te leggen en bewegwijzering en informatiepanelen
te plaatsen. Het kunnen beleven van onze parels draagt bij aan de waardering
die mensen hebben voor onze natuur, landschappen, karakteristieke gebouwen
en plekken.

MUSEA EERLIJKE KANSEN GEVEN

Voor DOE! is ‘kunst en cultuur’ geen sluitpost, maar een belangrijk ingrediënt
voor een aantrekkelijke en bruisende gemeente en kansrijk voor het versterken
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van de vrijetijdseconomie. DOE! vindt het belangrijk dat de Deurnese jeugd al op
jonge leeftijd kennis maakt met kunst en cultuur middels kunst- en
cultuureducatie. Onder andere museum De Wieger en museum Techniek met
een Ziel dragen daaraan bij, zij vertellen een belangrijk verhaal over (de
geschiedenis) van Deurne en/of kunst- en cultuurhistorie.

EEN CULTUURCENTRUM DICHTERBIJ ONZE INWONERS

Wij zien dat niet alle inwoners de gang naar het Cultureel Centrum in Deurne
(CCD) maken. DOE! vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente
Deurne dichtbij huis kunnen genieten van kunst en cultuur als ‘maker’ of als
‘consument’. Het Deurnes talent zou meer in het CCD tot ontwikkeling en uiting
moeten komen. Het recent opgestelde businessplan is aanleiding om hierover in
gesprek te gaan. DOE! vindt een laagdrempelige en gastvrije ontvangst daarbij
belangrijk.

DE PEEL: OOK VOOR ONZE INWONERS

De gemeente Deurne is sinds haar ontstaan verbonden met de Peel en heeft
haar naam waarschijnlijk te danken aan het bijzondere landschap. Het is daarom
begrijpelijk, maar ook belangrijk, dat inwoners het natuurgebied zo waarderen.

DOE! wil zich blijven inzetten voor voldoende ruimte om te recreëren in De Peel
voor onze inwoners en het creëren van kansen voor de vrijetijdseconomie. Wij
vinden dit belangrijk om verbondenheid met De Peel te houden en ervoor te
zorgen dat toekomstige generaties er net zoveel waarde aan kunnen hechten als
wij.
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