
Beste ondernemer, 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten rondom de volgende 
onderwerpen. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
 
De afgelopen maand was het spannend voor alle politici in Deurne vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen. In het ondernemerscafé, dit keer verplaatst naar het CCD, vond het 
lijsttrekkersdebat plaats. Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans ondervroegen de lijsttrekkers op 
een amusante manier zodat de kijker, luisteraar, geboeid bleef. Jammer dat er zo weinig 
ondernemers aanwezig waren.  Dank aan  Jan en Niels met de prima presentatie. 
De uitslag van de verkiezingen laat zien dat er weinig verandert aan de samenstelling van de 
gemeenteraad. Wij vertrouwen er als Ondernemend Deurne op dat de partijen voortvarend aan de 
slag gaan met het vormen van een coalitie. Wij rekenen erop dat de nieuwe gemeenteraad 
voldoende aandacht heeft voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de ondernemers in de gemeente 
Deurne. 
 
Ondernemerscafé  
 
Op dinsdag 19 april is het ondernemerscafé weer in De Brouwer op de Markt.  Er zijn dan 2 gasten: 
 

- Jean-Paul Vosmeer van React, Hij neemt na vele jaren van inzet voor het ondernemerscafé 
afscheid van de organisatie, het zou prachtig zijn als we met veel leden aanwezig zijn om 
hem te bedanken voor zijn inzet. 

 
- John van den Heuvel van Jetstone, Hij vertelt over zijn bedrijf en de nieuwbouw op 

industrieterrein Binderen. 
 
Verder  gaan we starten met de voorbereiding van de buiteneditie van het Ondernemerscafé samen 
met Parkmanagement, Centrummanagement en ZLTO. De buiteneditie is i.v.m. de kermis in Deurne 
verplaatst naar 28 juni. Het belooft een prachtig programma te worden, met buffet en 
entertainment. Save de date 28 juni a.s. 
 
Omgevingsvisie 
 
De gesprekken over de omgevingsvisie zijn inmiddels afgerond, de laatste hand wordt gelegd aan de 
verwoording van ieders inzet. Het voorstel van onze visie, dat gemaakt is door leden van 
Centrummanagement, Parkmanagement, ZLTO en Ondernemend Deurne, wordt deze maand aan de 
besturen voorgelegd. Als deze besturen akkoord zijn, wordt onze visie in mei besproken in het Breed 
Economisch Overleg met het College. Ook bespreken we in dat overleg de zienswijze van de 
gemeente Deurne zodat overeenkomsten en verschillen duidelijk worden. Ik vertrouw erop dat onze 
visie een prominente plaats gaat innemen in de algehele visie van onze gemeente. Na de bespreking 
in het B.E.O zullen we onze zienswijze ook met al onze leden delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verduurzaming industrieterrein Kranenmortel 
 
Komende woensdag 6 april is de eerste bijeenkomst( werkatelier genoemd)  t.b.v. verduurzaming 
van de economie op industrieterrein Kranenmortel.  Dit traject wordt begeleid door VNO-NCW en 
gaat in samenwerking met Parkmanagement Peelland. Het onderwerp van deze eerste sessie is 
“Energie” 
Daarnaast hebben we samen met de gemeente Deurne een brief gestuurd naar Gedeputeerde 
Staten waarin we de noodzaak voor meer industrieterrein hebben aangegeven. Wij zijn in afwachting 
van hun reactie. 
 
 
 
Open bedrijven route 2022: 
 
Op zondag 25 september a.s. wordt er weer een open bedrijvenroute georganiseerd van 11.00 tot 
16.00 uur  in de gemeente Deurne. De voorbereidingen zijn inmiddels in gestart. Als de 
omstandigheden het toelaten wordt het weer een live-versie. 
De open bedrijven route is een goede mogelijkheid om jeugdigen kennis te laten maken met 
techniek  en laagdrempelig werkzoekenden een kijkje te laten nemen in de keuken van je bedrijf. 
Daarnaast een uitgelezen mogelijkheid om familieleden en bekenden van je werknemers te laten 
kennismaken met het bedrijf waar ze werken. 
Voor de organisatie en de verschillende vormen van communicatiemiddelen geldt een bijdrage voor 
deelnemers aan Parkmanagement van € 350,00. Voor bedrijven die geen deelnemer zijn aan 
Parkmanagement geldt een bijdrage van € 450,00 
Aanmelden kan nog tot 20 april door een mailtje te sturen naar: parkmanager@pmpeelland.nl 
 
Oekraïne 
 
De toestand in Oekraïne is schrijnend, het oorlogsgeweld neemt dagelijks toe. Vele inwoners zijn 
reeds op de vlucht geslagen. Ze moeten huis en haard achterlaten. Wie denkt het recht te hebben 
mensen dit aan te doen?  Belachelijk dat in de huidige tijd iemand in staat is een heel volk te 
indoctrineren en zijn landgenoten kan aanzetten tot het voeren van oorlog,  zogenaamd in het licht 
van bevrijding  van het Oekraïense volk  van onderdrukkers. Gelukkig wordt dit geweld door 
ongeveer de hele wereld veroordeeld en zijn velen bereid iets te doen voor degenen die de kans 
hebben gekregen het land te ontvluchten. 
Hebben jullie al vragen gekregen over het bieden van hulp, o.a. het zorgen voor  huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen? 
Bij ondernemend Deurne zijn al verzoeken om onderdak binnengekomen. Wie kan helpen om 
mensen onderdak te bieden.  
Er komen ook verzoeken binnen om mensen te werk te kunnen stellen. Wie kan Oekraïense 
vluchtelingen werk bieden? 
Alle hulp wordt op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
John, Iwan, Peter, Harrie en Twan. 


