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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeer ik u over het Economisch Actieplan Deurne.
Waar zet Deurne op in gedurende de periode 2018 – 2020. Hoe maken we werk van onze
uitdagingen bij de economische speerpuntsectoren en wat beweegt de ondernemers in
deze sectoren? Welke kansen gaan we in Deurne benutten? Samen met ca. 50 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen is er een economisch actieplan
(EAPD) opgesteld om de lokale economie van Deurne te stimuleren. Daarbij staan vier
speerpuntensectoren centraal: Agro & Food, Maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie.
Extra aandachtspunt c.q. overkoepelend thema voor alle sectoren is duurzaamheid. Het
centrum van Deurne, ook een belangrijke sector, kent al een eigen actieplan.
Projectenmatrix
Het resultaat van de samenwerking is een uitgebreide projectenmatrix (zie tabel 1), een
groslijst van projecten en activiteiten, groen en rijp door elkaar. Deze matrix is niet limitatief. Hopelijk volgen er nog meer aantrekkelijke en innovatieve projecten.
Het stimuleren van deze initiatieven en het doorontwikkelen van de samenwerking in
Deurne, versterkt de economie en houdt het aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat
van Deurne op niveau. Gezamenlijk met alle economische partners willen we de komende
drie jaar hoog inzetten op ruimte voor duurzame economische groei, ondernemerschap,
innovatie en kennisdeling.
Deurne en de Peelregio
Deurne staat niet op zichzelf en maakt actief deel uit van de Peelregio. Het EAPD speelt
daarom in op kansrijke sectoren en projecten in Deurne die goed aansluiten op de afgesproken ambities van de Peelregio. Het EAPD geeft op lokaal niveau mede uitvoering aan
de gezamenlijke, regionale agenda met een focus op dezelfde speerpuntsectoren.
Dynamiek
Het Economisch Actieplan Deurne is niet in beton gegoten. Het is een dynamisch proces.
Met enkele projecten is zelfs al een start gemaakt vooruitlopend op het EAPD. Dit zijn
bijvoorbeeld het nieuwe Techniekcentrum Brainport en de inventarisatie van de recreatieve routestructuren. Verder is een resultaat de onderlinge betrokkenheid, kennisdeling
en communicatie tussen de deelnemers aan de projectgroep en de sectorbijeenkomsten
die hebben meegewerkt aan het EAPD. Dit willen we voortzetten. Krachten worden gebundeld voor een economisch sterk en vitaal Deurne!
Wethouder
drs. M.H. Biemans
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Tabel 1: Overzicht projecten

(*1)

Projecten per cluster
Overkoepelende projecten
1. Inventarisatie ondernemersfonds
2. Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

Collegetour

Stages, Economic Development
Program
3. PR,




Promotie & Personeel
Open Bedrijven Route
Banenbeurs
Excursie DTW, Greenport

Vrijetijdseconomie (VTE)
1. Strategische visie VTE en cultuur
2.

Basis op orde:

Nulmeting recreatieve routestructuren

Verbeteren bereikbaarheid en
bewegwijzering

3.

Markten

4.

Peelrandbreuk

5.

Uitkijktoren in de Peel

6. Themajaren Deurne Palet van de
Peel
7.

Tuinpad van mijn vader

Agro & Food
1. Klasseboeren

2.
3.

Oogstfeest
We Are Food

Beknopte toelichting

Onderzoek naar een nieuwe collectieve financieringsvorm voor Centrummanagement Deurne en
Parkmanagement Peelland
Gedurende het jaar door diverse activiteiten om
samenwerking te verbeteren. Vraagstellingen vanuit bedrijfsleven voorleggen aan scholieren, meer
stageplekken realiseren, ontwikkelprogramma maken voor high potentials bedrijfsleven Deurne - De
Peel
Projecten om bedrijven met elkaar kennis te laten
maken, om gezamenlijk visitekaartje af te geven
naar de omgeving, de regio en (potentiele) werkzoekenden, om techniekonderwijs te bevorderen en
belangstelling voor techniek te stimuleren.

Kernkwaliteiten VTE en Cultuur, SWOT-analyse,
wat zijn de iconen van Deurne en de Peel, gezamenlijke ambitie formuleren plus actieplan
Nulmeting kwaliteit en kwantiteit recreatieve routestructuren, investeringsplan voor hoger kwaliteitsniveau routestructuren. Inventarisatie problemen
bereikbaarheid en bewegwijzering, inschakelen
creatieve industrie en maakindustrie voor innovatieve oplossingen
Nieuwe initiatieven ondersteunen: streekmarkt,
boekenmarkt, kunstmarkt, proeverij seizoensproducten, verlevendiging van de pleinen
Diverse projecten om de Peelrandbreuk zichtbaar
en beleefbaar te maken inclusief educatie, aansluitend op initiatieven van de overige gemeenten
Inventarisatie van (plaatsings)mogelijkheden en
opstellen investeringsplan voor een uitkijktoren
voor meer Peelbeleving, landmark voor Deurne
Gelegenheid om Deurne te profileren, eigen lokale
thema’s, ook aanhaking bij provinciale thema’s
zoals in 2018 We are a Food
Initiatief om cultuurhistorie, kunst, educatie en
beleving met elkaar te verknopen door een fysieke
verbinding te maken tussen o.a. de Markt en museum De Wieger.

Boerenbedrijven informeren leerlingen basisonderwijs over voedselproductie, duurzame voeding,
willen daarmee bekendheid boerenbedrijven verhogen en imago van agrarische sector verbeteren
Evenement om voedselproductie / activiteiten agro
& food zichtbaar te maken, koppelen aan bestaande initiatieven/evenementen in het centrum
Consumentenprogramma vorm en inhoud geven
met Deurnese projecten
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Termijn

2018

20182020

2018
2019

2018

20182019

20182020
20182020
2019
20182020
20182020

20182019
2018
2018

-

Zorg
1. Stimulering innovatieve zorgoplossingen
2.

Samenwerking bedrijfsleven/zorg

Maakindustrie
1. Onderzoek personeelspoule
2.

Energiehuis/Huis van de Toekomst

Hackathon, Design Pressure Cooker om samen met
creatieve industrie innovatieve oplossingen te
zoeken voor zorguitdagingen
Meer verbindingen creëren met reguliere bedrijfsleven, nieuwe vormen van dagbesteding en leerwerkplekken,

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid personeelspoule, Deurne of Peel-niveau
Mogelijkheden en expertise duurzaam bouwen
laten zien, verbinding maken met Duurzaamheidsloket Ossenbeemd en sector Zorg i.v.m.
toekomstbestendig wonen, toepassing domotica en
andere innovaties.

(*1) Alle projecten moeten nog een definitieve aanvraag indienen conform de stimuleringsregeling.
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