
 
 
Beste ondernemer, 
 
Nieuwe leden bestuur 
Naar aanleiding van onze oproep voor versterking van het bestuur hebben zich inmiddels drie 
kandidaten aangemeld. Op korte termijn gaan we met hen kennismaken en de taken binnen het 
bestuur verdelen zodat we de belangen voor onze leden zo goed mogelijk kunnen behartigen. 
We hebben ook aangegeven dat we op zoek zijn naar mensen die deel willen nemen aan gesprekken 
over diverse onderwerpen. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

- Deelname bijeenkomsten Global Goals 
- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
- Regionale Energie Strategie (RES) 
- Contacten onderhouden met politieke partijen 
- Gesprekken met ZLTO, Centrummanagement (CM) en Parkmanagement (PM) 
- Contacten onderhouden met het ondernemerscafé en hen voorzien van onderwerpen 
- Lobbywerk voor nieuwe leden uit de kerkdorpen 
- OD vertegenwoordigen bij VNO-NCW 

Mocht je interesse hebben in één van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op. Uiteraard  
staan we ook open voor nieuwe onderwerpen en/of actualiteiten. 
 
Ondernemend Deurne en de politiek 
Afgelopen maand hebben we als gezamenlijke vertegenwoordigers van de ondernemend Deurne  
(CM, PM, ZLTO en OD) een goed gesprek gehad met de fractievoorzitters van de politieke partijen in 
Deurne. Het was een zeer positief gesprek waarin de deelnemers aangaven vaker samen te willen 
zitten om standpunten en ideeën  uit te wisselen waarmee ondernemers nog beter kunnen 
ondernemen in Deurne.  Er wordt nu nog te weinig met elkaar gedeeld, waardoor iedereen steeds 
weer opnieuw het wiel lijkt uit te moeten vinden. Ook hier blijkt weer, “ samen sta je sterker”. 
In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen organiseert het Ondernemerscafé op 15 
maart in het Cultuurcentrum een lijsttrekkersdebat. Wij nodigen  u van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn. 
 
Nieuwe VNO-NCW Regio Brainport 
Samen sterker is ook het motto voor VNO/NCW. In dit kader is het van belang dat we in Zuidoost 
Brabant meer gaan samenwerken als totale Brainportregio. Dit betekent dat Kring 
Helmond/Peelregio en Kring Eindhoven samengevoegd worden tot VNO-NCW Regio Brainport. 
Hiermee trekken we gezamenlijk op en geven we gezamenlijk invulling geven aan de Brainport 
Ondernemersagenda 2022-2023 waarbij de top 3 aandachtspunten bestaat uit: 
1. Arbeidsmarkt, onderwijsbeleid & huisvesting 
2. Energietransitie & verduurzaming 
3. Infrastructuur en mobiliteitsbeleid  
Meer informatie hierover kunt u vinden via: Brainport Ondernemersagenda 2022-2023 
 
Nieuwe ZLTO Afdeling 
De ZLTO afdelingen Deurne, Asten, Someren en Helmond/Mierlo gaan ook de krachten bundelen. Zij 
fuseren tot 1 ZLTO afdeling die de belangen van haar leden in de Peelregio zal behartigen. De 
organisatie wordt zodanig ingericht dat de agrarische leden zich gehoord blijven voelen ook al gaat 
de organisatie een groter gebied bestrijken. Als Ondernemend Deurne onderhouden we inmiddels 
goede contacten met de ZLTO, zeker als het gaat om dossiers die voor zowel agrarische als niet-
agrarische ondernemers raken zoals de energiestrategie, infrastructuur en vergunningverlening.  
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvnoncwbrabantzeeland.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1956373c7547f395c2f7077c9%26id%3Dc1850ec454%26e%3D0cdb663c69&data=04%7C01%7Ciwan.gijsbers%40normecgroup.com%7C8622f013fe8c42441bab08d9e729bbae%7C3e6f87cefda648d7a98e5fbcd9318977%7C0%7C0%7C637794989633766117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zHGDant1pNpiHdPMgKGby7SQVonyo9jGVxMWfNZ4Qi4%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
Samenwerking met Ondernemend Deurne  
Als bestuur van OD hebben we inmiddels diverse gesprekken gevoerd met collega-
ondernemersorganisaties in Deurne met als doel om intensiever te gaan samenwerken. We hebben 
voorgesteld aan de gezamenlijke organisaties om vertegenwoordigers aan het bestuur van 
Ondernemend Deurne toe te voegen. Parkmanagement was al vertegenwoordigd, er komt nu een 
vertegenwoordiger van Centrummanagement en het Ondernemerscafé bij. ZLTO wordt in eerste 
instantie agenda-lid tot de fusie tussen de ZLTO afdelingen is afgerond en het nieuwe bestuur is 
gevormd. Verder is afgesproken dat we agenda’s en notulen over en weer gaan delen om goed op de 
hoogte te blijven van elkaars onderwerpen. 
 
Industriegrond 
Omdat er een enorme vraag is naar industriegrond, veel meer dan we de komende jaren kunnen 
bieden, is er een gezamenlijke brief uitgestuurd naar gedeputeerde staten van de provincie. De brief 
is zowel ondertekend door de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en 
Deurne als VNO/NCW Brabant-Zeeland en de gezamenlijke ondernemersverenigingen. 
 
Omgevingsvisie 
Eén van de onderdelen van de nieuwe Omgevingswet is de omgevingsvisie. Iedere gemeente in 
Nederland stelt zo’n visie op, ook de gemeente Deurne. In deze visie beschrijven we hoe de 
omgeving er in de toekomst uit komt te zien. Waar is ruimte voor natuur? Waar kunnen woningen 
gebouwd worden? Waar kunnen wegen aangelegd worden? Waar kan industriegrond komen? Als 
gezamenlijke vertegenwoordigers van ondernemend Deurne hebben we onze omgevingsvisie 
opgesteld. Deze vormt de input voor de brede omgevingsvisie van de gemeente Deurne. Onze visie 
wordt nu op professionele wijze verwoord zodat we deze op een goede manier kunnen delen met de 
bewoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders van de gemeente Deurne. 
 
Evaluatie Corona 
Afgelopen woensdag 22 februari is er een bijeenkomst geweest op uitnodiging van de gemeente om 
te discussiëren over Corona in het algemeen en wat de pandemie betekend heeft voor ondernemers, 
gemeenschapshuizen, horeca en de inwoners van Deurne. De vraag lag voor op welke punten de 
gemeente meer had kunnen doen, anders te werk had kunnen gaan en vooral wat te doen met alle 
gevolgen die nu nog niet helder zijn. Uitkomsten van deze avond worden nog gepubliceerd. 
Het bleek een nuttige bijeenkomst die door vele vertegenwoordigers van organisaties werd bezocht. 
 
 
Tot zover dit overzicht van onze activiteiten in de afgelopen maand. 
Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, meld je dan bij één van onze 
bestuursleden. 
 
 
 
ONDERNEMEN DOEN WE SAMEN MET ONZE LEDEN. 
John, Iwan, Peter, Harrie en Twan. 


