
De visie van 
Progressief Akkoord – GroenLinks

in klare taal 
2018-2022 

Voor nu en later!



Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1. Krachten van buiten

1.1  Zorg voor de Aarde
1.2  Zorgen voor elkaar
1.3 Wonen, werken, ontspannen en natuur in Deurne
1.4  Van verspilling naar opnieuw gebruiken
1.5  Samenwerken in de regio 
1.6  Nieuwe democratie en bestuur

Hoofdstuk 2. Onze kernwaarden en de manier waarop we die uitdragen

2.1  Sociaal rechtvaardig zijn
2.2  Groen doen 
2.3  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
2.4  Open, eerlijk, transparant zijn 
2.5  Nieuwe democratie vormgeven

Hoofdstuk 3. Onze ambities en uitdagingen voor Deurne

3.1  Sociale vernieuwing
3.2  Agrarische vernieuwing
3.3  Ondernemen
3.4  Bestuurlijke vernieuwing
3.5  Vervoer
3.6 Wonen
3.7  Deurne en de wereld
3.8  Natuur
3.9  Kunst en cultuur
3.10   Een krachtig netwerk voor Deurne



Op de voorpagina staat ‘visie’, en niet 
‘verkiezingsprogramma’. Graag geven we hierop 
vooraf een korte toelichting. 

De term ‘verkiezingsprogramma’ houdt in dat je 
een uitgebreid overzicht krijgt van alle program-
mapunten. Deze ‘beloftes’ houden na de 
verkiezingen in onderhandelingen vaak geen 
stand. Wij kiezen er daarom voor je onze toe-
komstvisie voor te stellen: waar willen we in de 
toekomst naar toe met de gemeente Deurne? 
Welke punten tellen daarbij voor ons het 
zwaarst? Hoe willen wij dat Deurne er in 2030 
uitziet?

21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de 
gemeenteraad van Deurne. Een belangrijk 
moment. Jouw stem bepaalt wie er in de 
gemeenteraad komt. De gemeenteraad bepaalt 
in grote lijnen wat er gebeurt in een dorp of 
stad. Bijvoorbeeld hoe we met onze natuur 
omgaan, hoeveel geld er naar de zorg gaat, hoe 
we ondernemers stimuleren om een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. 

Jouw stem is dus belangrijk!

Bij Progressief Akkoord – GroenLinks staat de 
mens centraal en zorgen we voor de natuur 
(onze omgeving). Vierenveertig jaar zijn we 
actief in de gemeenteraad van Deurne. We 
hebben veel voor elkaar gekregen. We zetten 
ons sinds het ontstaan van de partij in voor het 
behoud van onze Peel. Met dank aan onder 
andere Werkgroep Behoud de Peel en Staats-
bosbeheer ziet de Peel er nu nog zo uit. De 
afgelopen periode hebben we ervoor gezorgd 
dat geld dat ‘over blijft’ van de zorg ook voor de 

zorg bestemd blijft. In de toekomstvisie van de 
gemeente Deurne wordt op ons verzoek ingezet 
op duurzame vormen van veehouderij. Door 
politieke druk van Progressief Akkoord – 
GroenLinks en PvdA Deurne heeft de 
burgemeester een brandbrief gestuurd aan de 
minister en handhaving met betrekking tot de 
mestfraude opgeschroefd. 

Progressief Akkoord - Groen Links Deurne is 
een energieke en vooruitstrevende beweging. 
We willen met Deurne vooruit. Wij willen dat 
Deurne socialer, groener, duurzamer, gezonder 
en meer democratisch wordt. Bovenal willen we 
dat de gemeente Deurne een bestuur krijgt dat 
staat voor een sociale en rechtvaardige samen-
leving, voor een leefomgeving die gezond is en 
een klimaat waar ondernemers gefaciliteerd 
worden om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. 

Dit alles doen we vanuit onze grondhouding: 
open, eerlijk en transparant. We streven naar 
een nieuwe vorm van democratie waarbij 
mensen centraal staan. We zoeken naar 
verbinding met alle politieke en maatschappe-
lijke partijen. We willen in gesprek komen met 
deze partijen en met de inwoners van Deurne, 
om te kijken waar we elkaar kunnen vinden.

Daarom willen we in de periode 2018-2022 
actief deelnemen aan het bestuur van de 
gemeente Deurne. 

In dit plan staat wat je als kiezer 
kunt verwachten van Progressief 
Akkoord - GroenLinks. 

Inleiding



Deurne is onderdeel van Brabant, Brabant hoort bij Nederland. Nederland hoort bij Europa. 
Europa hoort bij de wereld. Deurne staat niet op zichzelf. Deurne krijgt te maken met krachten 
van over de grenzen van de gemeente en van Nederland. Progressief Akkoord - GroenLinks 
vindt dat het bestuur van de gemeente Deurne hier rekening mee moet houden. 

 1.1. Zorg voor de Aarde
Het staat er momenteel niet goed voor met onze Aarde. Op het nieuws horen we veel over 
klimaatverandering, het gevolg van hoe wij omgaan met onze Aarde. Het spreekt voor zich 
dat we ook in Deurne aan de slag moeten: er zal gekozen moeten worden voor alternatieve 
energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens. Ook de intensieve veehouderij neemt 
een belangrijk aandeel in de opwarming van de aarde. Progressief Akkoord – GroenLinks wil 
meer aandacht voor wat je in je dagelijks leven kunt bijdragen.  
 

 1.2. Zorgen voor elkaar
De zorg voor jeugd, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en 
ouderen is in 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Dit is een ingrijpende 
verandering geweest met veel onzekerheden. Dit is voor Progressief Akkoord – GroenLinks de 
reden geweest om een reserve op te bouwen, waarmee geregeld is dat geld dat bedoeld is voor de 
zorg ook alleen maar uitgegeven wordt aan de zorg. 

De zorg is in een samenwerkingsverband met de Peelgemeenten ondergebracht, we vinden het 
goed dat de zorg in Deurne toch dichtbij huis georganiseerd is. 
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 Progressief Akkoord – GroenLinks vindt dat geld voor de zorg 
alleen maar aan zorg uitgegeven mag worden. Daarom zijn we voor 

behoud van de reserve die op initiatief ingesteld is. We willen de zorg 
dichtbij de inwoners van Deurne houden.

Minder vlees eten - Meer samen rijden en gebruik maken 
van openbaar vervoer - Minder consumeren
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 1.3. Wonen, werken, ontspannen en natuur in Deurne
Nederland is een druk landje. Ook in Deurne moeten we goed kijken hoe we de verde-
ling maken tussen waar we wonen, waar we werken, waar we ontspannen en waar we 
Deurne met rust laten. In de toekomstvisie van Deurne staat, op ons initiatief, dat 
Deurne zich moet ontwikkelen tot een uitdagend en mooi woondorp. Deurne heeft 
hier alle mogelijkheden voor. We hebben goede verbindingen met zowel Eindho-
ven als Venlo en goede voorzieningen zoals scholen, een mooi winkelcentrum, 
cultuur en natuur. 

Progressief Akkoord – GroenLinks vindt dat er een betere balans moet komen 
tussen mens en natuur. Te vaak wordt de natuur nog te zwaar belast door bijvoor-
beeld de intensieve veehouderij, buitensporige recreatieve activiteiten zoals motor-
crossen in het bos en de jacht. Een bekend voorbeeld van een conflict tussen werken en 
ontspanning is een recreatieve fietsroute dwars door het meest vervuilde gebied van Deurne.

 1.4. Van verspilling naar opnieuw gebruiken
Veel grondstoffen raken op termijn op. Het gevolg is dat er steeds meer aandacht is voor het 
voorkomen van verspilling en het opnieuw gebruiken van grondstoffen. Progressief Akkoord – 
GroenLinks wil daarom het afval nog beter scheiden, zodat veel grondstoffen hergebruikt kunnen 
worden. Ook willen we dat goederen meer hergebruikt en gedeeld worden. In Deurne zie je dit in 
initiatieven van inwoners zoals het Repair Café, de Kledingbank, de Kringloopwinkel en Stichting 
Vlooienmarkt Deurne in Vlierden. Progressief Akkoord – GroenLinks steunt deze initiatieven van 
harte. Daarnaast zouden we graag deelfietsen willen zien in Deurne.

Progressief Akkoord – GroenLinks wil :
Minder belasting van de natuur door intensieve veehouderij. 

Alleen jacht bij noodzaak.
Motorcrossbaan op het industrieterrein.

Geen toeristische fietsroutes door sterk vervuilde gebieden.

Progressief Akkoord – GroenLinks steunt organisaties die 
bijdragen aan opnieuw gebruiken van grondstoffen en goederen.



 1.5. Samenwerking in de regio
Deurne werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeentes. Zo wordt onze 
zorg geregeld in de Peelregio, samen met Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel. 
Inning van belastingen gebeurt in de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). In 
de Metropoolregio Eindhoven (MRE) worden samen met 20 andere gemeentes ideeën 
ontwikkeld en voorstellen aangedragen hoe de regio zich kan ontwikkelen op het ge-
bied van wonen, werken en recreëren.

	 1.6.	Nieuwe	democratie	en	bestuur
Teveel inwoners hebben last van de manier waarop Deurne nu bestuurd wordt. Een voorbeeld: 
tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft 47% van de inwoners van de gemeente 
Deurne gestemd op een partij die in het verkiezingsprogramma sprak over minder, of in ieder geval 
niet meer dieren. Hieraan is geen gehoor gegeven, er is geen beleid ontwikkeld dat recht doet aan 
wat bijna de helft van de Deurnese kiezer wil. Het compromis verdwijnt. Progressief Akkoord – 
GroenLinks vindt dat het bestuur van politiek Deurne álle inwoners moet vertegenwoordigen en 
zich niet blind moet staren op een krappe politieke meerderheid.  
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Progressief Akkoord – GroenLinks is voorstander van samenwerken 
met andere gemeentes. Hiermee wordt deskundigheid gebundeld 

waardoor de dienstverlening van betere kwaliteit wordt.

Progressief Akkoord – GroenLinks wil de verbinding leggen tussen 
alle belangen en recht doen aan alle inwoners van Deurne. 
We willen in gesprek blijven om te kijken waar mensen met 

verschillende belangen elkaar toch kunnen vinden. 

We willen coalities sluiten op onderwerpen.



H2 Onze kerwaarden en hoe we die willen uitdragen

Progressief Akkoord - GroenLinks wil bijdragen aan sociale, gezonde, duurzame, groene 
en democratische groei van Deurne. Daarbij staan mensen altijd centraal. 

Dit vatten we samen in 3 kernwaarden:

 2.1. Sociaal en rechtvaardig zijn 
Arm, rijk, dik, dun, jong, oud,  geboren in de Peel of daar buiten (in een an-
dere provincie of ander land), mensen met of zonder beperking: 
Progressief Akkoord - GroenLinks wil gelijke kansen  voor iedereen die wil 
meedoen in ons dorp. Progressief Akkoord - GroenLinks wil speciale aan-
dacht voor dorpen en wijken waarin wordt omgezien naar elkaar. Gezond-
heid gaat voor ons boven economie.  

 2.2. Groen doen
Omdat Progressief Akkoord - GroenLinks voor een gezondere leefomgeving kiest, 
willen we voor Deurne schone lucht, zuiver water, en schone grond. VOOR NU... EN LATER.

 2.3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Progressief Akkoord – GroenLinks kiest voor een samenleving waar iedereen mee mag doen. Die 
onderneemt met oog voor de natuur en de wereld er om heen. Een samenleving waar 
ondernemers ook mensen betrekken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Deze kernwaarden willen we vervullen vanuit onze grondhouding:

 2.4. Open, eerlijk, transparant  zijn
Progressief Akkoord - GroenLinks wil een samenleving waar iedereen wat te vertellen heeft. Een 
samenleving met aandacht voor minderheden en sterke verbindingen tussen bestuur en inwoners 
van Deurne. Een bestuur dat het gesprek aangaat met en luistert naar haar inwoners. Een bestuur 
dat verantwoording aflegt aan de gemeenschap.

 2.5.	Nieuwe	democratie	vormgeven
Progressief Akkoord - GroenLinks gelooft in een samenleving waarin de mens centraal staat. 
Waarbij het bestuur van Deurne de belangen van alle inwoners behartigt. Bij besluitvorming telt 

niet de macht van een krappe meerderheid, maar het zien van gezamenlijke 
belangen. Progressief Akkoord – GroenLinks staat voor samenwerking en 

veel meer samen zoeken naar win/win situaties.



Progressief Akkoord - GroenLinks wil een sociaal, groen, duurzaam en democratisch Deurne. 
Graag werken we samen met andere organisaties en partijen die dat ook belangrijk vinden! 

Hoe gaan we dat bereiken? 

 3.1. Sociale vernieuwing
Progressief Akkoord - GroenLinks wil actief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling op het 
gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werk. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor huishoude-
lijke hulp, hulp voor jongeren die in de problemen komen en begeleiding van mensen in 
financiële problemen. Inwoners worden aangemoedigd zelf initiatieven te nemen en 
worden daarin door de gemeenschap en de gemeente gehoord en ondersteund 
om projecten tot stand te brengen. Zij krijgen professionele inzet waar nodig. 
We denken dan bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld en Grip op Schuld. Twee 
organisaties die door vrijwilligers gedragen worden. 
Progressief Akkoord – GroenLinks kiest voor een andere verdeling van 
financiële middelen om zulke projecten te kunnen ondersteunen.
 
 3.2. Agrarische vernieuwing
Progressief Akkoord – GroenLinks stimuleert duurzame manieren van 
boeren. Manieren die minder overlast geven, zoals fijnstof en stank. We 
kiezen uitdrukkelijk voor ‘minder dieren’ als directe oplossing voor de 
problemen die de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Voedselbos-
sen, experimenten met natuurinclusieve of biologische landbouw en andere 
vormen van landbouw zijn voorbeelden die ook in Deurne zichtbaar moeten 
worden. De Snoertseplak is daar al een eerste voorbeeld van. 
 
 3.3. Ondernemen
Progressief Akkoord – GroenLinks moedigt ondernemers in Deurne aan om aan de slag te gaan 
met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een vorm van ondernemen ge-
richt op winst, mèt respect voor de mensen en de aarde (people, planet, profit). Het stimuleren 
van een lokale economie waardoor je  weet wie je product maakt. 

 3.4. Bestuurlijke vernieuwing
Progressief Akkoord – GroenLinks wil inwoners meer betrekken bij het bestuur van de gemeente. 
We willen aan de slag met andere manieren van besturen. Inwoners krijgen meer en vaker iets te 

vertellen over hun Deurne. 
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 3.5. Vervoer
We willen extra aandacht voor vervoer. In Deurne, maar ook tussen Deurne en andere 
plaatsen. Openbaar vervoer en vervoer voor de minder mobiele inwoners moeten 
extra aandacht krijgen. We willen  meer mensen op de fiets! In het centrum 
wordt aan voetgangers en fietsers de ruimte gegeven.

 3.6. Wonen
Progressief Akkoord – GroenLinks wil meer aandacht voor sociale woning-
bouw, voor woningen voor jongeren, starters en ouderen. Ideeën van inwo-
ners worden aangemoedigd. Progressief Akkoord - GroenLinks wil energie-
neutrale huizen bij nieuwbouwprojecten. 

 3.7. Deurne en de wereld
Progressief Akkoord – GroenLinks sluit niemand buiten. We heten vluchtelin-
gen welkom. Of zij nu al weten dat zij in Nederland mogen blijven of nog niet. 
Progressief Akkoord – GroenLinks zoekt verdere verbinding met het Deurnese ‘Team 
2030’. Team 2030 is een netwerk van groepen dat zich inzet voor een duurzame aarde en 
voor mensen in andere delen van de wereld. 
 
 3.8. Natuur
In Nederland wonen heel veel mensen. Vaak is de natuur de dupe van onze wensen om te bou-
wen, uit te breiden of een weg aan te leggen. Een gezonde  natuur is heel belangrijk voor een 
gezonde gemeenschap.  Progressief Akkoord - GroenLinks zet zich in voor nieuwe natuur èn de 
bescherming van bestaande natuur.   
 
 3.9. Kunst en cultuur
Binnen een gezonde samenleving heeft kunst en cultuur een belangrijke rol. Kunst verbindt en 
zorgt voor creativiteit in ons dorp. Progressief Akkoord – GroenLinks wil ervoor zorgen dat de 

medewerkers en vrijwilligers van bijvoorbeeld het cultuurcentrum en De Wieger gewoon 
hun werk kunnen doen, en niet bezig hoeven te zijn met hun hoofd boven water 

houden. We kiezen voor het behouden van onze oude, herkenbare gebouwen, zoals 
het Fratershuis en De Wieger. Juist dit soort gebouwen zorgt ervoor dat we ons 

dorp blijven herkennen.
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 3.10.	Een	krachtig	netwerk	voor	Deurne
Progressief Akkoord - GroenLinks is verbonden met een groot aantal Deurnese activiteiten. Voor-
beelden van bestaande activiteiten uit het netwerk: Werkgroep Behoud De Peel, Vereniging Stop 
de Stank, Duurzaam Deurne Nieuws, de Wereldwinkel, Team 2030, Repair Café Deurne, Natuur- en 
Milieucentrum ‘de Ossenbeemd’, De Snoertseplak, DuurzaamheidsCafé Deurne, Vriendenkringen 
Deurne-Batouri en Deurne-Leszno, Coöperatie Stationspark Deurne. Door samen te werken ont-
staat een krachtig netwerk voor de gemeenschap van Deurne. We moedigen nieuwe activiteiten 
aan en waar het kan ondersteunen we ze. Niet voor alle vooruitgang is het gemeentebestuur 
nodig. De grootste kracht van de Deurnese samenleving zit in de inwoners zelf. We juichen alterna-
tieve organisatievormen toe zoals coöperaties. Het gemeentebestuur moet die krachten mobilise-
ren, koesteren en faciliteren. 

www.progressiefakkoord-groenlinks.nl


