
Nieuwsbrief Ondernemend Deurne December 2022 
 
Beste ondernemer, 
 
Breed economisch overleg 
Het volgende Breed Economisch overleg is gepland op 7 maart 2023. In de nieuwsbrief van 
november 2023 is aangegeven wat de speerpunten zijn en wie er deelnemen aan het overleg. 
 
Ondernemerscafé 
Afgelopen dinsdag 20 december hebben we mee kunnen luisteren tijdens het ondernemerscafe  naar 
de uitleg over stikstof, uitkopen van boeren, de werkelijke in- en uitvoer van voedsel en waar dat 
allemaal naartoe gaat. Ook werd duidelijk wat boeren moeten doen en voor een heel groot gedeelte 
al doen om hun emissie te beperken 
Volgende keer is het OC op 17 januari, onze burgemeester Greet Buter komt vertellen over plannen 
van de gemeente in 2023, onze oud burgemeester Gerard Daandels komt vertellen over de 
vernatting van de Peel. Ook zal er op 17 jan. een rol weggelegd zijn voor onze gezamenlijke 
ondernemersclubs, ZLTO, CM PM en OD. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Op 17 januari, vooraf aan het ondernemerscafe, is er vanaf 19.00 uur gelegenheid tot het uitwisselen 
van nieuwjaarswensen voor de leden van ZLTO, OD, CM en PM. We heffen gezamenlijk het glas op 
een positief 2023. Heb je je nog niet aangemeld, dan kun je dat doen door je te melden middels deze 
knop,( knop invoegen). 
 
Kranenmortel 
Op 2 februari  is het vervolg op het vierde werkatelier, georganiseerd door VNO NCW,  ten behoeve 
van verduurzaming van industrieterrein de Kranenmortel. Er wordt dan een kansenkaart 
Klimaatadaptatie gepresenteerd, gemaakt aan de hand van bedrijfsbezoeken door Du Pre 
groenprojecten, gebr. Swinkels, VNO Co-Creatie en Parkmanagement Peelland, om gezamenlijk tot 
concrete vervolgstappen te komen die moeten leiden tot een klimaat  robuust en aantrekkelijk 
bedrijven terrein. Die vervolgstappen hebben betrekking op zowel de algemene ruimte als op de 
bedrijfseigen percelen op de Kranenmortel. 
De resultaten van die bijeenkomst zullen wij tezijnertijd presenteren om jullie op de hoogte te 
houden. 
 
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.  
Ook de actuele nieuwsbrief van VNO-NCW is te vinden op de website. 

 
Politieke partijen 
15 december j.l. is er een overleg geweest met de fractievoorzitters van de politieke partijen die 
zitting hebben in de gemeenteraad. Met hen is gesproken over de opgave waar de gemeente Deurne 
voor staat inzake: woningbouw, energietransitie, arbeidsmigranten, industrieterreinen en 
vergunningverlening. 
De politiek geeft aan overleg en samenwerking te willen zoeken met het bedrijfsleven om 
gemakkelijker en sneller op de hoogte te zijn van urgente zaken, zodat daar ook beleid op afgestemd 
kan worden. 



Afgesproken is begin maart 2023 weer bij elkaar te komen zodat we deze uitgesproken wens handen 
en voeten kunnen geven. 
Het was een zeer positief gesprek waaruit wederom bleek dat samenwerken loont. Wordt vervolgd.   
 
Ondernemersfonds 
Een ondernemersfonds is een financieringspositie van ondernemers in een bepaalde gemeente of in 
een bepaald gebied, zoals een bedrijventerrein of een winkelcentrum. Op dit moment is er in het 
centrum van Deurne een vorm van ondernemersfonds, een “BIZ” (bedrijven investerings zone) . Deze 
ondernemers bekostigen uit dit fonds allerlei gezamenlijke investeringen en activiteiten die 
betrekking hebben op het centrum. De middelen uit een ondernemersfonds zijn vrij besteedbaar en 
alle ondernemers dragen bij aan dit fonds middels een heffing via de onroerend zaak belasting of 
reklamebelasting. Adviesbureau Blaauwberg is voor ons aan het onderzoeken of een 
ondernemersfonds voordelen biedt voor het gehele bedrijfsleven in Deurne inclusief onderwijs, zorg, 
horeca en alle organisaties die zich bezighouden met vrije tijdseconomie. 
Blaauwberg wil de resultaten van dat onderzoek eind januari presenteren. 
 
Jaarwisseling 
Vanaf deze plaats wil ik u en de uwen een gelukkig en gezond 2023 toewensen. Graag zien wij u op 
17 januari in De Brouwer om persoonlijk onze wensen over te brengen. 
 
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. 
 
Iwan, Peter, Lian, Twan, Arjan, Erwin, Brandon en Twan. 
28-12-2022 


