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DUURZAAMHEID
Progressief Akkoord –GroenLinks neemt ‘Duurzaamheid’ als uitgangspunt van denken en handelen.
Duurzaam beleid streeft naar evenwicht tussen natuur, samenleving en economie.
Definitie duurzaam
‘Duurzaam’ betekent kiezen voor kwaliteit van het leven nu, zonder dat dit ten koste gaat van
toekomstige generaties of van mensen elders in de wereld.
Kwaliteit van leven
Progressief Akkoord-GroenLinks beoordeelt alle ideeën, plannen en beleidsvoorstellen aan de hand
van deze definitie. Voor het verkiezingsprogramma 2014-2018 betekent dit streven naar de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven.

Deurne gezond, minder beesten!
VAN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ NAAR BIOLOGISCHE LANDBOUW
Intensieve veehouderijbedrijven in Deurne houden in totaal ruim 1.800.000 (1,8 miljoen) beesten.
Dat aantal stijgt nog steeds en er staan nieuwe mestfabrieken gepland. Van het geproduceerde vlees
is 75% bestemd voor de export. De gevolgen voor Deurne zijn bekend: stankoverlast, mestoverschot,
gevaar voor de volksgezondheid, veel zwaar vrachtverkeer, aantasting van het oppervlaktewater en
het grondwater. (Dode vissen en eenden in de Heiakker; stinkend grondwater in het Zandbos!) Wij
maken ons steeds meer zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid. Bovendien verandert ons
eens zo mooie buitengebied in een stinkend agrarisch industrieterrein.
Progressief Akkoord –GroenLinks wil de intensieve veehouderij in Deurne afbouwen, te beginnen
met een stop op het aantal dieren. We geven voorrang aan biologische landbouw: aan
ondernemingen die kwaliteitsproducten leveren voor de regio; aan bedrijven die het natuurlijk
evenwicht in stand houden; bedrijven die de grond, het water en de lucht niet aantasten. Wij kiezen
voor landbouw die zorgt voor veilig, lekker en gevarieerd eten. Voor ons en voor de generaties na
ons.
Progressief Akkoord –GroenLinks wil de stankoverlast drastisch verminderen. De gemeente moet de
stanknormen voor varkens en kippen fors terug brengen en stank van koeien, nertsen, mestfabrieken
en uitrijden van mest meetellen bij normen voor stankoverlast.
De Peel is een uniek natuurgebied. Overbelasting door stikstof uit de intensieve veehouderij bedreigt
het kwetsbare ecosysteem. Het buitengebied moet worden ingericht voor recreatie en toerisme. Het
gemeentebestuur geeft voorrang aan het herstel van natuurlijke landschappen.
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In het buitengebied moet plaats zijn voor de productie van gevarieerde streekgebonden
kwaliteitsproducten. Deze bedrijfsvoering houdt het natuurlijk evenwicht in stand en levert geen
overlast voor bewoners van het buitengebied.
Agrarische gebouwen die vrij komen moeten in principe op kosten van de eigenaar afgebroken
worden. Onder speciale voorwaarden mag zich er nog maximaal 5 jaar een duurzame startende
onderneming vestigen. Daarna sloopt de eigenaar de bedrijfsgebouwen.
STANDPUNTEN PROGRESSIEF AKKOORD –GROENLINKS
-

Stop op aantal dieren in de intensieve veehouderij
Geen mestfabrieken
Strenge geurnormen
Streng handhavingsbeleid
Afbouw van intensieve veehouderij
Voorrang voor biologische landbouw
Glastuinbouwgebied aanwijzen als vestigingsgebied voor biologische landbouw
Buitengebied inrichten voor recreatie en toerisme
Stimuleren van het agro-toerisme
Vrij gekomen agrarische gebouwen afbreken; onder voorwaarde maximaal 5 jaar gebruik
door duurzame startende onderneming
De gemeente consulteert Werkgroep Behoud de Peel voordat ze vergunningen verleent die
mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor de Peel
Het gemeentebestuur stelt in overleg met Milleniumgroep en Deurnese milieuorganisaties
een voorstel op voor het Deurnese milieubeleidsplan. De Brabantse Milieu Federatie (BMF)
fungeert als extern adviseur

Deurne sociaal, zorg voor burgers!
SAMENLEVEN
Welzijn en zorg
De rijksoverheid bezuinigt de komende jaren rigoureus op welzijn en zorg. Sociale voorzieningen
worden massaal afgebroken en de gemeenten worden verantwoordelijk voor beleid en uitvoering.
Maar ook Deurne bezuinigt fors vanwege de mislukte grondpolitiek. Burgers worden zwaar
getroffen; sociale problemen en verval dreigen. Het antwoord van de gemeente Deurne is: ‘Deurne
Koerst op Eigen Kracht’ (Deurne KOEK). Met andere woorden: ‘burgers, zoek het zelf maar uit’ (maar
wel volgens de regels van de gemeente). Dit is geen beleid; dit is afschuiven van
verantwoordelijkheid.
Progressief Akkoord – GroenLinks denkt dat burgers de handen ineen zullen slaan om voorzieningen
te scheppen waar de buurt / wijk behoefte aan heeft. Dorps- en wijkraden gaan een hele belangrijke
rol spelen. Ze zullen mensen gaan aanspreken op hun kwaliteiten en hen stimuleren om die in te
zetten voor de wijk. Wijkteams ondersteunen hen daarbij. De gemeente moet ruimte geven aan de
opbouw van samenwerkingsverbanden voor zorg en culturele activiteiten in wijken. Ze mag
initiatieven niet frustreren maar ze moet dorps- en wijkraden de regie in handen geven.
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Wonen en woonomgeving
Het aantal inwoners van Deurne daalt. Het aantal bewoners per woning neemt af. Dat stelt nieuwe
eisen aan woningbouw. Deurne moet een plattelandsgemeente blijven; we willen niet nóg meer
flats. Lege winkels en kantoren moeten geschikt gemaakt worden als woonruimte voor bijvoorbeeld
starters, senioren of voor mensen die extra zorg nodig hebben. Er kunnen zich ook kleine bedrijven
of ateliers vestigen.
Wijken moeten een open karakter hebben; veel groen, speelveldjes en plaatsen waar mensen samen
kunnen komen. Wijkhuizen, scholen, ouderenzorg, kinderopvang en wijkraden zijn onmisbare
voorzieningen. Sportvelden, bibliotheek / mediatheek en andere creatieve, educatieve en
recreatieve voorzieningen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van leven. Het gemeentebestuur is mede
verantwoordelijk voor de instandhouding daarvan.
De eigenheid en de historie van dorpen en kernen moet bewaard blijven. Cultureel erfgoed en
beeldbepalende gebouwen, bomen en landschapselementen moeten worden beschermd.
Alternatieve energie
Energie opwekken uit olie en gas put de aarde uit en vervuilt het milieu. Bovendien maken we ons
afhankelijk van regeringen die mensenrechten schenden en het milieu verpesten. Zon, wind, water
en aardwarmte zijn schoon en onuitputtelijk. Door verfijning van technieken daalt de prijs en stijgt
het rendement. Alternatieve energie is op den duur goedkoop. Alternatieve energie is
milieuvriendelijk, onuitputtelijk en garandeert politieke onafhankelijkheid.
Nieuwe huizen moeten in de eigen energiebehoeften voorzien door middel van bijvoorbeeld
zonnecellen of warmtepompen en bij de bouw moeten duurzame materialen worden gebruikt. Het
gemeentebestuur moet budget beschikbaar stellen om te bevorderen dat ook op bestaande huizen
zonnecellen gelegd worden.
Duurzaam ondernemen
Water, bodem en lucht zijn ook voor de economie van levensbelang. Als het natuurlijk evenwicht
verstoord raakt, als mensen en natuur schade oplopen, heeft het bedrijfsleven geen toekomst!
Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame bedrijfsvoering is
gericht op evenwicht tussen economische winst, zorg voor mensen en maatschappij en bescherming
van natuur en milieu.
STANDPUNTEN PROGRESSIEF AKKOORD –GROENLINKS
Welzijn en zorg
-

De gemeente stimuleert dorps- en wijkraden om samenwerkingsverbanden op te bouwen
voor zorg en culturele activiteiten
Dorps- en wijkraden voeren de regie; niet het gemeentebestuur
De gemeente zorgt voor een team van deskundigen die de dorps- en wijkraden ondersteunen
Er blijft een vangnet voor hulp aan de meest kwetsbaren
Progressief Akkoord – GroenLinks toetst het beleid van de gemeente inzake welzijn en zorg
aan de internationale verdragen met betrekking tot de mensenrechten
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Wonen en woonomgeving
-

Lege winkels en kantoren worden geschikt gemaakt als woonruimte voor starters, senioren,
mensen die extra zorg nodig hebben en voor kleine bedrijven en ateliers
Nieuwe huizen voorzien in eigen energiebehoeften; er komt een budget om plaatsen van
zonnecellen op bestaande huizen te stimuleren
Behoud van wijkhuizen, scholen, ouderenzorg en kinderopvang in dorpen en wijken
Centrale bibliotheek / mediatheek blijft bestaan
Cultureel erfgoed en beeldbepalende gebouwen, bomen en landschapselementen worden
beschermd (b.v. gevel oude LTS, kerk Zeilberg, bomen Spoorlaan)

Alternatieve energie
-

Energie-neutraal bouwen wordt verplicht
Budget om plaatsen van zonnecellen op bestaande woningen te stimuleren
Opnieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor geluidsarme windenergie in Deurne
Geen proefboringen naar schaliegas of aardgas
Spaarzaam omgaan met energiegebruik in de openbare ruimte

Duurzaam ondernemen
-

Bestaande terreinen opknappen en efficiënter gebruiken; geen nieuwe bedrijventerreinen
Vervuilende en stinkende bedrijven van de Deurnese industrieterreinen weren
Deurne stelt in overleg met de milleniumgroep een ‘duurzaamheidstoets’ voor bedrijven op
Bedrijven die goed scoren, krijgen voorrang bij aanbestedingen, vestigingen en uitbreidingen
De gemeente controleert intensief en treedt streng op als bedrijven regels overtreden

Gemeentebestuur in dienst van inwoners!
BURGERS CENTRAAL
De kloof tussen gemeente en burgers is enorm. Heel veel burgers voelen zich niet serieus genomen.
De gemeente moet in dienst staan van de inwoners; niet andersom. Burgers staan centraal.

STANDPUNTEN PROGRESSIEF AKKOORD –GROENLINKS
-

Stukken en publicaties zijn kort en begrijpelijk
Schriftelijke vragen van burgers worden snel en duidelijk beantwoord
Vragen worden serieus genomen; mensen krijgen echte antwoorden
Burgers worden tijdig geïnformeerd over geplande veranderingen in hun directe omgeving;
de gemeente gaat met hen in overleg
Mensen die vragen om een gesprek, worden uitgenodigd
Website van de gemeente moet duidelijk zijn en gemakkelijk toegankelijk voor burgers
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