
Beste ondernemer, 
 
Het jaar 2022 heeft een vliegende start gekregen, allerlei perikelen rondom Corona voerden wel de 
boventoon. De onvrede onder inwoners en ondernemers nam en neemt steeds ernstigere vormen 
aan. Ondernemers zijn het zat en willen de winkels en horeca open, het heeft geld genoeg gekost. 
Aan de ludieke acties kwam op vrijdag 14 jan snel een eind, het kabinet besliste dat de niet essentiële 
winkels open mochten tot 17.00 uur. Deze week mag ook de horeca gelukkig weer open. Ik wil jullie 
allemaal succes wensen nu je weer aan de slag kunt en vertrouw erop dat we niet weer in lockdown 
gaan. 
 
Inmiddels is er op 12 januari een bijeenkomst geweest met een vertegenwoordiging van de Deurnese 
ondernemers om na te denken over de nieuwe omgevingsvisie. Vanuit onze ondernemerskennis zijn 
er ideeën en meningen geventileerd die te maken hebben met: landbouw en veeteelt, opleidingen, 
wonen, industrie, duurzaamheid, ontwikkelingen, strategieën, recreatie en natuur. Op 24 januari 
worden de uitkomsten van dat gesprek vastgelegd in een voorstel omgevingsvisie dat weer wordt 
voorgelegd aan de commissie zodat dit op  8 februari vastgesteld kan worden. Tijdens het Breed 
economisch overleg met het college op 8 maart a.s. wordt ons voorstel aangeboden zodat het 
opgenomen kan worden in de totale Deurnese omgevingsvisie. 
 
Samen met PMP en VNO/NCW zijn we aan de slag met de duurzame uitbreiding van industrieterrein 
Kranenmortel. Bovendien dragen we financieel bij aan de nieuwe opzet. 
 
In samenwerking met VNO/NCW, PMP, CM en ZLTO hebben we aandachtspunten neergelegd bij de 
politieke partijen in Deurne zodat zij die op kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma voor de 
snel naderende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Jammer genoeg is ondanks onze inspanningen het participatiemodel aangenomen door de 
gemeenteraad. Volgens ons gaat die participatie op een aantal punten veel te ver. In het aanstaande 
breed economisch overleg met het college zullen wij nogmaals melding maken van ons ongenoegen 
en bekijken of een en ander aangepast kan worden zodat  de participatie werkbaar wordt. 
 
We hebben tijdens onze algemene ledenvergadering een oproep gedaan voor nieuwe 
bestuursleden. HEB JE ZELF TIJD OF KEN JE IEMAND DIE HET LEUK ZOU VINDEN HET BESTUUR VAN 
OD TE VERSTERKEN, MELD JE DAN TELEFONISCH OF PER MAIL AAN BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN. 
Gelukkig heeft zich al een kandidaat gemeld, er zijn er echter meer nodig. 
Hierbij wil ik nog aangeven met welke zaken je je bezig zou kunnen gaan houden binnen ons bestuur: 

- Deelname bijeenkomsten global goals. 
- Gemeentelijk verkeers en vervoersplan 
- Regionale energietransitie. 
- Contacten onderhouden met politieke partijen 
- Gesprekken met ZLTO, CM en PM 
- Contact onderhouden met het ondernemerscafe en hen voorzien van onderwerpen. 
- Lobbywerk voor nieuwe leden ook uit de kerkdorpen. 
- OD vertegenwoordigen bij VNO/NCW 

 
Natuurlijk vragen wij ook leden om mee in een werkgroep plaats te nemen die een van deze 
onderwerpen als speerpunt heeft. 
 
Aarzel niet, meld je aan want: 
 
ONDERNEMEN DOEN WE SAMEN MET ONZE LEDEN. 
John, Iwan, Peter, Harrie en Twan. 


