
Beste ondernemer, 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten rondom de volgende 
onderwerpen. 
 
Breed economisch overleg 
 
Woensdag 22 juni was er een  Breed Economisch Overleg  met als onderwerp de Res (regionale 
Energie  Strategie ) Wethouders Biemans en Oomen waren aanwezig om ons bij te praten in de stand 
van zaken rondom de energietransitie. Robert Drooghmans verzorgde een presentatie. Het blijkt dat 
we als Deurne in 2030 750 Tera joule op moeten kunnen wekken. Het blijkt dat 150 ha grond vol 
gelegd moet worden met zonnepanelen en dat er 3 hele grote windmolens moeten worden 
geplaatst. Dit als voorbeeld om een idee te geven over de omvang.  
Binnenkort wordt er gestart met bekijken waar een en ander zou kunnen worden geplaatst en of dit 
de beste uitvoering is, daarna worden zaken voorgesteld aan grondeigenaren en start het participatie 
traject.  
 
Graag willen we van onze leden weten of er binnenkort een grotere stroomvraag komt vanuit jullie 

bedrijven ivm uitbreiding van panden en of activiteiten. Graag zsm laten weten 
 
Openbedrijven route 
 
Voor de open bedrijven route die georganiseerd wordt op 25 september a.s. hebben zich inmiddels 
26 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 
 
Het Global Goals festival is niet doorgegaan, het wordt misschien verplaatst naar 18 september a.s. 
 
Ondernemerscafe: 
 
Afgelopen dinsdag 28 juni was de buiteneditie van het ondernemerscafe. Vooraf was er een plenaire 
bijeenkomst van Parkmanagement, centrummanagement en Ondernemend Deurne. Ongeveer 70 
aanwezigen hebben informatie gekregen over de stand van zaken, waren getuige van de uitreiking 
van een cheque door Interpolis van ongeveer € 2500,00 aan Mirjam van Asten, de parkmanager, 
omdat de industrieterreinen goed presteren op het gebied van veiligheid en toezicht en hoorden 
Mario Berkers een toelichting geven over de omgevingsvisie die ZLTO heeft gemaakt.  
Daarna kon men genieten van een prima buffet dat verzorgd werd door Senza Pari.  
Om 21.00 uur ontvingen Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans op de aangeklede binnenplaats 
achter de Brouwer, die inmiddels vol stond met belangstellenden,  de CEO van Hoppen brouwers, 
Hennie de Haas, en die van Ebusco, Bob Fleuren. In een uur tijd verhaalden zij op een aanstekelijke 
manier over hun bedrijven. Kortom een fantastische avond.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Kranenmortel: 
 
Op 6 juni a.s. wordt het derde werkatelier door VNO-NCW georganiseerd tbv verduurzaming van 
industrieterrein de Kranenmortel. Het thema is energie 
 
VNO-NCW 
 
VNO-NCW lobbyt voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn: 

- Milieu en duurzaamheid. 
- Arbeidsmarkt en onderwijs 
- Infrastructuur en ruimte. 

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van de lobbyactiviteiten.  

 
Nieuw beursconcept voor de regio Deurne-Asten-Someren: Peelland in Business: 
 
Na lange tijd komt er weer een nieuw B2B-beursconcept voor de regio Deurne-Asten-Someren. Op 
donderdag 30 maart 2023 staat het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne in het teken 
van Peelland in Business. Het evenement richt zich op een grote diversiteit aan branches en wil 
vooral verbindingen leggen tussen ondernemers en organisaties, branche overstijgend.  
Organisator is Omzetters uit Venray, die dit beursconcept ook al organiseert voor de regio’s Venray 
en Venlo. Eigenaar Robert Hoelen zal wellicht binnenkort contact opnemen om het deelname-
concept toe te kunnen lichten. Zelf contact opnemen voor een kop koffie met Robert kan natuurlijk 
ook: info@omzetters.nl. Kijk voor meer info alvast op www.peellandinbusiness.nl of volg de  
LinkedIn pagina van het event. 

 
In gesprek met leden: 
 
Om meer betrokken te raken bij jullie en jullie bedrijven willen we voorafgaand aan ieder 
ondernemerscafe ongeveer 10 leden uitnodigen om mee een hapje te eten en te praten over actuele 
onderwerpen. Wij gaan als bestuur jullie bellen en vragen of je aanwezig kunt zijn om 18.30 uur op 
een nader te bepalen locatie. Vervolgens gaan we dan naar het ondernemerscafe. 
De eerste keer zal dat zijn de derde dinsdag van oktober, 18 oktober. 
 
Algemene Ledenvergadering: 
 
Onze jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag 22 november 2022 bij ons nieuwe lid EDCO 
aan de Helmondsingel 139, voormalig MOB complex. Naast onze vergadering, krijgen we een 
rondleiding in het bedrijf en kunnen we genieten van een buffet. Meer informatie volgt. 
Save de date. 
 
 
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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