
Beste ondernemer, 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten rondom de volgende 
onderwerpen. 
 
Breed economisch overleg 
 
Afgelopen woensdag 25 mei is er een breed economisch overleg geweest met het voltallige college. 
Daarin is de door ons geschreven omgevingsvisie aan de orde geweest. De bijdrage werd met 
enthousiasme ontvangen. Wij hebben aangegeven onze bouwstenen voor de totale Deurnese 
omgevingsvisie zo concreet mogelijk te maken met heldere doelstellingen om Deurne beter te maken 
dan het nu is. Heb je belangstelling voor onze omgevingsvisie, stuur dan een mailtje naar 
info@ondernemenddeurne.nl 
 
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. Er heeft zich al 1 bedrijf 
gemeld. 
 
Ondernemerscafe: 
 
Afgelopen dinsdag 17 mei werd het ondernemerscafe georganiseerd door Linc. Op het programma 
stond speeddaten om meer te weten te komen over je collega-ondernemer. Goed georganiseerd, 
leuke intermezzo’s, jammer dat er zo weinig mensen aanwezig waren. 
Op dinsdag 28 juni is de buiteneditie van het ondernemerscafe en tevens de laatste keer voor de 
zomervakantie. Middels de link in onze uitnodiging van afgelopen maandag kun je je aanmelden. Wil 
je je zsm aanmelden ivm de inkoop voor het buffet. 
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Ondermijning: 
 
Afgelopen dinsdag  31 mei heeft Peter Knoops ons verteld over de consequenties van het verhuren 
van bedrijfsruimte aan een louche organisatie. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de besturen 
van CM, PM,ZLTO en ondernemend Deurne, daarnaast mensen van de politie en de gemeente 
Deurne. 
Duidelijk is dat er heel veel gedaan wordt aan opsporing van criminelen die betrokken zijn bij 
drugshandel. Zij proberen op een manier, die niet in de gaten loopt, een pand te huren zodat daar 
bijvoorbeeld Hennep kan worden geteeld of een laboratorium gemaakt kan worden om synthetische 
drugs te maken. Soms zelfs zijn ze zo brutaal dat openlijk gezegd wordt wat ze willen gaan doen.  
Bedreiging van de verhuurder is ook vaak aan de orde. 
Peter gaf aan hoe voorkomen kan worden dat je verhuurt aan een organisatie die slinkse 
bedoelingen heeft. Ook werd aangegeven dat bepaalde contracten en de regelmatige controle, die je 
uitoefent als verhuurder,  je kan vrijwaren van ernstige gevolgen. 
De wet Damocles kwam aan de orde. 
Om jullie beter inzicht te geven willen we een gezamenlijke bijeenkomst plannen om dit met al onze 
leden te kunnen bespreken. 
Wordt vervolgd. 
 
 
Kranenmortel: 
 
Op 1 juni werd het tweede werkatelier georganiseerd tbv verduurzaming van industrieterrein de 
Kranenmortel. Het thema was mobiliteit. De koploperbedrijven hebben in deze sessie meegedacht 
over terugdringen van de CO2 uitstoot en verduurzamen van de verkeersbewegingen door 
medewerkers te motiveren op de fiets naar het werk te komen. Naast de vermindering van de CO2 
uitstoot bereik je met fietsen naar het werk een reducering van de kosten maar natuurlijk ook een 
verbetering van vitaliteit, de algehele conditie van de fietser. 
Je hebt als bedrijf de mogelijkheid een mobiliteitsscan en of een QuickScan te doen om in beeld te 
brengen hoe jouw bedrijf scoort en wat je eventueel kunt doen om de mobiliteit van je bedrijf te 
verbeteren. 
Meer Info krijg je via een mailtje naar info@ondenemenddeurne.nl 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GGA De Vitale Peel 
 
De eerste 2 bijeenkomsten voor de GebiedsGerichteAanpak, afgekort GGA De Vitale Peel zijn 
geweest, zowel in Deurne als in Asten was er een grote opkomst. 
Het waren beide emotionele bijeenkomsten met nog veel onduidelijkheden. Wat wel duidelijk werd 
was dat er zowel bij de burgers als de boeren die aanwezig waren weinig draagvlak was voor de 
voorgestelde plannen. 
Op beide avonden waren de provinciale politiek en de Brabantse milieufederatie niet aanwezig, wat 
als een groot gemis werd ervaren. Hopelijk kunnen we in de toekomst wel op hun aanwezigheid 
rekenen 
 
 
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. 


