
Beste ondernemer, 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten rondom de volgende 
onderwerpen. 
 
Openbedrijven route 
 
Voor de open bedrijven route die georganiseerd wordt op 25 september a.s. hebben zich 20 
bedrijven aangemeld. 
Dit is een mooie mix van bedrijven, verspreid over de diverse bedrijventerreinen. Binnenkort volgt 
meer informatie over de bedrijven die meedoen, de aanvangstijden, de eventuele route die je kunt 
nemen om alle bedrijven te kunnen bezichtigen. 
 
Global Goals 
 
Op 26 juni a.s. wordt op de Markt in Deurne het eerste Global Goals festival georganiseerd. De Global 
Goals zijn  17 doelen die de verenigde naties heeft gesteld om mensen bewust te maken van de 
uniekheid van onze aarde en de zorg die we daar gezamenlijk voor hebben, rekening houdend met 
alles wat leeft. 
Voor meer informatie over Global Goals kun je terecht op internet: www. Globalgoals.org. 
De organisatie wil de Goals toespitsen op Deurne en laten zien hoe we in de gemeente Deurne al 
bezig zijn om een duurzamere wereld te creëren. 
Bedrijven kunnen zich aanmelden om deel te nemen en te laten zien welke doelen zij binnen hun 
organisatie nastreven. Je kunt je aanmelden via onze site info@ondernemenddeurne.nl  
Wij zullen dan contact opnemen om te bespreken wat je inbreng kan zijn. 
Een unieke gelegenheid om je bedrijf onder de aandacht te brengen. 
 
Ondernemerscafe: 
 
In het ondernemerscafe van 17 mei a.s. heeft jongerenorganisatie Linc de leiding. Het belooft een 
mooi gevarieerd programma te worden. Iedereen is welkom. 
Op dinsdag 28 juni is de buiteneditie van het ondernemerscafe en tevens de laatste keer voor de 
zomervakantie. Binnenkort kun je je aanmelden als je wilt deelnemen aan het voorprogramma. 
 
Ondermijning: 
 
Op 31 mei worden de besturen van ZLTO, Centrummanagement, Parkmanagement  en 
Ondernemend Deurne bijgepraat over consequentie van verhuren van bedrijfsruimte aan louche 
organisaties. De gevolgen die het kan hebben voor de onderneming, de omgeving en de huurder. 
We zullen verslag uitbrengen in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Industrieterrein: 
 
Gedeputeerde staten heeft gereageerd op de gezamenlijke brief die we hebben gestuurd over de 
noodzaak zsm meer grond te kunnen oormerken als industrieterrein. Op 21 april j.l is tijdens een 
bespreking toegezegd op korte termijn in overleg te gaan over hoe, wat waar en wanneer. VNO-NCW 
is samen met de provincie aan zet. 
 
Kranenmortel: 
 
Op 6 april is het eerste werkatelier geweest tbv verduurzaming van industrieterrein de Kranenmortel. 
Het thema was energie. De koploperbedrijven hebben in deze sessie aangegeven geïnteresseerd te 
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zijn in collectieve oplossingen voor het energievraagstuk. Ook wordt gekeken naar samenwerking op 
allerlei gebied met de omliggende agrarische bedrijven. Wordt vervolgd. 
 
VNO-NCW 
 
Als ondernemend Deurne zijn we lid van VNO-NCW. Regelmatig worden er bijeenkomsten rondom 
een bepaald thema georganiseerd. Op 24 mei wordt bijvoorbeeld de lenteprikkel georganiseerd waar 
onder andere Toon Gerbrands( voormalig directeur voetbal  van PSV) en Silvia van Es van Philips 
Nederland spreektijd hebben. Mocht je interesse hebben in VNO-NCW meld je dan dmv een mailtje 
naar info@ondernemenddeurne.nl dan kunnen we je voorzien van informatie.  
 
Bestuursvergadering 
 
In onze laatste bestuursvergadering, 29 april j.l., hebben we gesproken over de afstand die wij 
ervaren  tussen ons als bestuur en onze leden. Wij vinden dat we meer contact moeten kunnen 
hebben met onze leden. Er is een aantal ideeën geopperd om de afstand te verkleinen. Wellicht zijn 
er bij jullie nog goede suggesties om dichter bij elkaar te komen zodat we echt een vereniging gaan 
vormen die voordelen heeft voor al onze leden.  
 
 
Om de nieuwsbrief niet te lang te maken is een aantal onderwerpen kort aangestipt, mocht je meer 
info willen hebben over een onderwerp, dan kun je je natuurlijk altijd melden dmv een mailtje naar 
info@ondernemenddeurne.nl . We nemen dan zsm contact op met jou of je bedrijf. 
 
 
John, Iwan, Peter, Harrie en Twan. 
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