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Toekomstvisie: “Deurne Peelport” 
“Samen Deurne beter maken…” 

 

 

Introductie 
Deze visie is opgesteld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Deurne, met als doel tot 
een toekomstvisie te komen, die opgenomen wordt in de omgevingsvisie van de gemeente Deurne 
 

Waar zetten we op in 
Discrepantie tussen bedrijvigheid-omgeving-natuur en milieu opheffen en aanpakken door 

opleidingen in alle sectoren in te laten zetten op verduurzaming van producten en 

productieprocessen. 

Deurne ( Peelport ) ligt precies tussen Brainport (Eindhoven) 

en Greenport ( Venlo ) ideaal om beide port’s te voorzien 

van: 
- Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 

verduurzaming van wonen, industrie, veeteelt, 

landbouw, energie, recreatie en toerisme.  

- Een te vestigen centrum voor opleiden zodat 

talenten niet verloren gaan. 

- Een kwartiermaker voor om te vormen bedrijven 

zodat ze kunnen gedijen naast natura gebied 2000, 

De Peel. 

- Promoten van de maakindustrie.  

 

 

Hoe en met wie willen we dat doen? 
We willen met alle betrokken partijen tot een gezamenlijke toekomstvisie komen – deze dient dan 

als richtpunt om toekomstige initiatieven op af te stemmen én te beoordelen. We willen inzetten op 

doorontwikkeling van een aantal belangrijke pijlers van de Deurnese samenleving. Het motto moet  

zijn: “Door het leveren van kwaliteit op alle gebied, maken we met elkaar Deurne klaar voor de 

toekomst”.  

 

We willen in samenwerking met alle betrokkenen – bewoners, bedrijven, organisaties, het college en 

de raadsleden tot een sterke toekomstvisie komen waarin we met elkaar duidelijke keuzes maken. 

We leggen de keuzevraagstukken ook duidelijk op tafel. Wij zetten in op het versterken van werken, 

wonen en opleiden in harmonie met de omgeving, natuur en milieu. Dit betekent ruimte voor 

bedrijvigheid – maar wél op een duurzame en leefbare manier. Dit betekent niet dat we inzetten op 

Deurne als forensengemeente waarbij we de bedrijvigheid met alles wat daar aan vast hangt bij 

andere gemeenten willen stallen. 
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Met het vormen van een gezamenlijke sterke visie: bieden we duidelijkheid. Duidelijkheid die nodig 

is om initiatieven te laten ontstaan, maar ook duidelijkheid om snel en slagvaardig passende 

initiatieven te realiseren.  

Aan de voorkant geven we iedereen de mogelijkheid om mee te denken en nodigen we iedereen uit 

om onze visie aan te vullen met eigen ideeën.  

 

Graag gaan we ook met alle partijen het gesprek aan over hoe we de samenwerking willen inzetten.  

We geven hier een voorzet, hoe wij dit zien. Aan de samenwerking willen we kwaliteitseisen stellen. 

Die stellen we aan onszelf en we nodigen de partners uit dit ook te doen:   

 We hebben één doel: met z’n allen Deurne beter maken op alle gebied. 

 In een open structuur met een open agenda 

 Brede belangenvertegenwoordiging 

 In gesprek met inwoners uit alle lagen en disciplines 

 Richten op gezamenlijkheid en krachten bundelen 

 Duidelijke keuzes: maar wel op basis van ‘geven en nemen’ – waar ‘en/en maximaal’ 
niet altijd gaat. 

 Actie en daadkracht 

 
Deurne met zijn Kerkdorpen is een uniek dorp, met een rijke geschiedenis en vele verworvenheden 
en voordelen, in het hart van de Peel. 
De bevolking wordt gekenmerkt door hardwerkende technisch onderlegde mensen. Vandaar dat er 
relatief veel gewerkt wordt in de maakindustrie, landbouw en veeteelt. 
Populatie en ligging vormen de grondslag van de omgevingsvisie voor de komende jaren. De 
omgevingsvisie is een dynamisch stuk, dit geldt ook voor het proces van samenwerking. 
Deze visie heeft als uitgangspunt het gebruikmaken van de voordelen die er al zijn, daarop wordt 
verder gebouwd. Als voordelen kunnen worden 
beschouwd: 
• Ligging in het centrum van de Peel 
• Goede bereikbaarheid, met snelweg A67, 
provinciale wegen, spoor 
• Een van de grootste gemeentes van 
Nederland qua oppervlakte, met veel 
buitengebied 
• Gemotiveerde ontwikkelaars en uitvinders 
• Meerdere industrieterreinen met diverse 
disciplines 
• Maakindustrie op allerlei terreinen 
 

 

 

Hoe werken we dit uit? 
1. Duurzame Landbouw en veeteelt in harmonie met de natuur 

We willen inzetten op het ontwikkelen van pluriforme land- en tuinbouw en veeteelt met als doel 

het bereiken van CO2 en stikstofuitstoot reductie. Een landbouw intensievere natuur, landbouw 

dient in harmonie te zijn met natuur. Duurzaamheid als doel. Een voorbeeld hiervan is het scheiden 

van nat en droog door een varkenstoilet. 
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De agrarische sector willen we verduurzamen en we willen alle andere sectoren daar in meetrekken. 

Natuur: werkzaamheden en ontwikkelingen gericht op behoud van natura 2000 gebied. 

Milieu: duurzaamheid inzake uitstoot op alle gebied (CO2, stikstof, geur in het algemeen) 

 

 

 
2. Energiestrategie 

In 2030 is de landbouwsector energieneutraal. 
Deurne neemt haar verantwoording voor de opwek 
van duurzame energie welke in de RES 

opgenomen zijn. Verder biedt zij de mogelijkheid 
aan partijen andere initiatieven dan zon en wind te 
ontwikkelen, welke een positieve invloed hebben 
op het verduurzamen van de regio en de co2 
uitstoot verder te verminderen. Warmte winning 
uit een composteringsproces, waarbij groene afval 
stromen als basis dienen, maar ook bio/mono 
vergisting, energieopslag en het produceren van 
waterstof  
zijn mogelijkheden welke de ruimte krijgen. Het 
beoogde glastuinbouw gebied kan door de laatst 
genoemde technieken een glastuinbouwgebied 
worden van 100 Ha en de ruimte creëren voor 70 
Ha energie opwek, opslag en/of productie welke in 
een fraai natuurlandschap ingebed worden. Ook 
voor de samenwerking met andere, mogelijk 
provinciegrens overschrijdende gemeentes wordt 
de ruimte geboden, met als doel een 
voorbeeldgemeente voor de regio te zijn.   
 

3. Voldoende ruimte voor ondernemers op de bedrijventerreinen 
Deurne kenmerkt zich door hoogwaardige maakindustrie. Ondernemers hebben ambities waarbij 
het van belang is dat er mogelijkheden zijn om deze te verwezenlijken. Dit gaat gepaard met een 
vraag naar ruimte voor uitbreiding. Om de lokale ondernemers niet te verliezen aan andere 
gemeenten, willen we dat de vraag naar ruimte en het aanbod in balans zijn. Dit betekent dat er op 
de korte termijn gronduitgiften gerealiseerd moeten worden. 

 
4. Centrum voor techniek-opleidingen: leren en werken in Deurne 

Deurne ontwikkelt zicht tot een centrum voor opleidingen techniek in de breedste zin (bouw, 

agrarisch, metaal, food en zorg) op Mbo- en eventueel ook op Hbo-niveau. Kenmerkend aan het 

opleidingscentrum is werken en leren integreren. Zo trek je uit de omgeving jeugdigen en wordt er 

een opleiding geboden die gebruik kan maken van de diversiteit aan bedrijven op het gebied van 

begeleiding en kennis. Dit centrum krijgt een naam die tot de verbeelding spreekt voor leerling en 

docent. De opleidingen moeten ook geschikt gemaakt worden voor het opleiden van 

arbeidsmigranten. Deurne wordt kweekvijver voor regio de Peel. De maak-industrie krijgt zo een 

extra boost. 
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Passende arbeid en praktijkopleiding. Praktisch leren op ieders niveau.  

 

We willen de slimste regio worden op het gebied van verduurzamen, richting de veehouderij, de 

glastuinbouw en de woningbouw. We werken vlak langs Natura 2000. We willen onderzoek doen, 

we willen innoveren en ontwikkelen zodat de veehouderij en de landbouw goed samengaat met de 

natuurgebieden.  

We willen studenten vroegtijdig kennis laten maken met de diversiteit aan opleidingen binnen de 

gemeente Deurne. Dit kan in onder andere leer- werk trajecten, zodat bedrijven binnen die lokale 

economie in de toekomst voorzien kunnen worden van werknemers op alle niveaus.   

 
5. Wonen en werken in Deurne meer stimuleren 

Woningvoorraad uitbreiden met woningen voor senioren, starters en arbeidsmigranten om 

opgeleide leerlingen en arbeidsmigranten een (t)huis te kunnen bieden zodat er van hun diensten 

gebruik gemaakt kan worden als de opleiding is afgerond. In eerste instantie kiezen voor inbreiding  

om de lege vlekken op te vullen, daarna ook  nieuwe uitbreidingsgebieden aanwijzen die 

gemakkelijk bereikbaar en te integreren zijn. Bouwen voor senioren om doorstroming mogelijk te 

maken zodat de bevolkingsopbouw evenwichtig blijft en er een prettig woonklimaat ontstaat. 

 

6. Mobiliteit 

Een goede bereikbaarheid is voor iedereen van groot belang. Deurne ligt gunstig ten opzichte van 

de A67, we hebben een intercity station wat bijdraagt aan een goede mobiliteit. Voor werknemers 

die binnen een straal van 10 – 15 kilometer van hun werkplek wonen, willen we stimuleren om de 

auto vaker te laten staan en de fiets te nemen. Voor werknemers die verder buiten Deurne wonen, 

moet het openbaar vervoer gestimuleerd worden en ook beter gefaciliteerd. Dit kan in de vorm van 

deelfietsen of auto’s bij het station.  

Een goede doorstroming binnen Deurne is van groot belang, zowel voor auto als fiets . De 

vertraging van de aanleg van de tunnel helpt hierin niet mee. Meer mensen uit de auto, levert 

hieraan een goede bijdrage.  

 

7. Recreatie en toerisme in harmonie met de natuur 

Deurne paardenwereld verder uitbreiden en ontwikkelen, gebruikmaken van de omgeving, beperkte 

recreatie in het buitengebied met als uitgangspunt het goede is veel en niet het vele is goed. 
 

8. Een modern centrum realiseren: passende schaal, met fysieke en digitale dienstverlening 

De kracht van de ondernemer van de toekomst ligt tussen fysiek en digitaal.  

Het verder verhogen van sfeer en beleving waardoor het centrum nog meer een “place to be” zal 

worden: wonen, werken en recreëren.  

Daarnaast is een verdere verduurzaming van het centrum evident: 

 LED straatverlichting in combinatie met “slimme” masten 

 Meer laadpunten voor fiets en auto in het centrum  

 Zonnepanelen op winkelpanden 

 Minder stenen – meer groen  
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Doel van innovatieve ontwikkelingen is:  
 

Korte ketens in onze gemeente 

 Produceren, verwerken en gebruiken van producten 

 Opleiden, werken en wonen 
 

Food 

 20 %  op biologische basis 
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 100 hectare glastuinbouw: energieneutraal, ook voor 
de korte keten 100 % in harmonie met de omgeving  
 

Maken 

 Minimaal 25 % van wat we produceren, verwerken en gebruiken we in de korte keten 
binnen Deurne. 

 Voldoende ruimte bieden voor bedrijven om te kunnen maken wat vanuit Brainport en 
greenport wordt bedacht.   

 
 

Opleiden 

 Opleidingsaanbod voor de maak- en de foodindustrie, energietransitie en agrarische 
sector 

 Opleidingen zijn praktisch en theoretisch goed aangesloten bij de modernste techniek 
van de bedrijven op de bedrijvigheid die in de toekomst nodig is.  

 Studenten vroegtijdig kennis laten maken met de opleidingen en de bedrijven 

 Locatie/ Centrum voor innovatieve landbouwontwikkeling/ Gebouw / publiek private 
samenwerking/ dependance van de WUR / TU’s – toegepaste wetenschap en 
innovatiekracht gericht op de food en maakindustrie, natuur en energietransitie. 

 
Energie 

 2030 energieneutraal: evenveel opwekken aan duurzame energie als we gebruiken 
 

Natuur (en milieu) 

 Natura 2000 gebied respecteren 

 Natuur versterken en verrijken 

 Leefomgeving verbeteren  

 Resultaat van de inzet op energie, food, maken: 
emissies met 50 % reduceren ten opzichte van huidige 
waardes (CO2, stikstof, geur) 

 


