
Beste ondernemer, 
 
Inmiddels ligt de vakantieperiode alweer ver achter ons. Besprekingen en activiteiten zijn weer in 
volle gang. Dat is ook zeker noodzakelijk  gezien de economische omstandigheden in ons landje. 
Ondernemend Deurne wil graag meepraten en mee beslissen zodat de eventuele pijn voor 
ondernemers verzacht wordt. In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten 
rondom de volgende onderwerpen. 
 
Open bedrijven route 
Op 25 september vond de open bedrijven route plaats. Bij 26 bedrijven had je de mogelijkheid eens 
binnen rond te kijken en je te laten informeren over producten, organisatie en andere 
wetenswaardigheden. Het was een zonnige dag die vele mensen op de been bracht. Een prima 
georganiseerde activiteit die zeer zeker navolging verdient. 
 
Breed economisch overleg 
Dinsdag 4 oktober was er een Breed Economisch Overleg met het voltallige college. We hebben 
gesproken over de omgevingsvisie. Doelstelling was dat er zowel door het college als door de 
gezamenlijke ondernemersclubs ( PM, CM, ZLTO en OD ) drie speerpunten gekozen worden uit de 
omgevingsvisie waarmee vervolgens concreet aan de slag gegaan kan worden. De drie speerpunten 
zijn: duurzaamheid in de brede zin des woords, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt. Vooraf aan dit 
BEO zijn het raadsprogramma en de diverse omgevingsvisies naast elkaar gelegd en vergeleken. 
Daaruit bleek dat de prioritering van politiek en bedrijfsleven nagenoeg overeen kwam. Volgende 
keer gaan we concreet afspreken hoe we de doelen die gesteld zijn, kunnen bereiken. 
 
Ondernemerscafé 
Afgelopen dinsdag 18 oktober was weer het eerste ondernemerscafé.  Zoals afgesproken in de vorige 
nieuwsbrief hebben wij als OD acht ondernemers uitgenodigd om vooraf onder het genot van een 
maaltijd de uitdagingen te bespreken waar je in de huidige tijd  als ondernemer voor komt te staan.  
Als onderwerpen kwamen aan de orde de energiecrisis, de alsmaar oplopende prijzen en de duurder 
wordende salarissen als compensatie voor de oplopende inflatie.  
Oplossingen voor de problemen zijn niet gevonden, ideeën om de crisis het hoofd te bieden kwamen 
wel aan de orde. Ook bleek het waardevol om eens met anderen uit een andere branche te praten. 
Heel verhelderend. Na de maaltijd hebben we nog met z’n allen het ondernemerscafé bijgewoond 
waarin ICT centraal stond. 
Voor het ondernemerscafé van volgende keer, 15 november, waarin de energievoorziening centraal 
staat, nodigen we opnieuw 8 ondernemers uit. 
 
Gesprek met de wethouder 
Op 10 oktober is er een gesprek geweest met Wethouder Tom Oomen ( economie ) en Kristie van Os 
( contactpersoon bedrijven) namens de gemeente en twee leden van ons bestuur over het 
vergunningentraject. Volgens ons en een aantal van onze leden loopt dit traject er traag, is er vaak 
wisseling van verantwoordelijken bij de gemeente en laat de duidelijkheid en eenduidigheid van 
afspraken vaak te wensen over. De problemen worden erkend en herkend. De wethouder heeft 
aangegeven aan in gesprek te gaan met de ambtenaren zodat de ruis op de lijn verdwijnt en de 
snelheid wordt verhoogd. 
 
Kranenmortel 
Op 9 nov aanstaande wordt de vierde werkatelier door VNO-NCW georganiseerd ten behoeve van 
verduurzaming van industrieterrein de Kranenmortel. Het thema is klimaatadaptatie. 
 
 
 



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.  

 
Algemene Ledenvergadering: 
Onze jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag 22 november 2022 bij ons nieuwe lid EDCO 
aan de Helmondsingel 139, voormalig MOB complex. Tegelijk met deze nieuwsbrief krijg je de 
uitnodiging en kun je je digitaal aanmelden. 
 
Ondernemersfonds 
In de maandelijkse vergadering met PM ZLTO en CM hebben we het gehad over een 
ondernemersfonds. Bij zo’n ondernemersfonds zijn alle niet-huishoudens binnen de gemeente 
Deurne aangesloten. Dus niet alleen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook onderwijs en zorg. Binnenkort 
start er een onderzoek naar het aantal deelnemers dat binnen Deurne deel zou kunnen nemen. 
 
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 door middel van een 
mailtje naar info@ondernemenddeurne.nl . We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met jou 
of je bedrijf. 
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