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Inleiding 
 

 

Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur maken we ons beleidsplan op. 

Het beleidsplan Deurne 2008 – 2013 wil de toekomstplannen en visie voor de komende jaren 

verduidelijken. Uitgangspunt is het bestuursakkoord van onze bestuursploeg, dat werd 

goedgekeurd door de districtsraad op 15 februari 2007. 

 

De krachtlijnen staan in een inleidende visietekst “Overeenkomen is beter besturen”. De 

kernwoorden en begrippen staan vet aangegeven en zijn het belangrijkste van wat we de 

komende jaren willen doen en wat we willen bereiken. 

 
In voorbereiding op de strategische meerjarenplanning en de beleidsnota, zoals bepaald in het 

Gemeentedecreet, en in overeenstemming met wat de stad doet met de strategische 

coördinatie, formuleren we wat we willen in strategische en operationele doelstellingen. 

In de strategische doelstellingen maken we ons beleid duidelijk en geven we aan waar we naar 

toe willen. Zij zijn de basis voor de operationele doelstellingen. Hier geven we aan wat we 

concreter willen bereiken. Dit is de visie en het beleid voor deze legislatuur op basis van het 

bestuursakkoord. 

 

Hoe we dit alles praktisch gaan realiseren wordt in een latere fase, in samenwerking met de 

administratie, de stedelijke diensten en in overleg met de strategische coördinatie, in projecten 

en actieplannen uitgewerkt. Dit kan jaarlijks worden bijgestuurd. 

 

 

Districtscollege Deurne 
 

Frank Geudens, voorzitter van het districtscollege 

Marleen De Backer, districtsschepen voor openbaar domein en feestelijkheden 

Peter De Roeck, districtsschepen voor sociale zaken en jeugd 

Walter Verbruggen, districtsschepen voor cultuur en ruimtelijke ordening 

Wendy van Dorst, districtsschepen voor sport en mobiliteit 
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“Overeenkomen is beter besturen” 
 

Het district wil tijdens de legislatuur 2008 – 2013 voor de 70 000 inwoners van Deurne een 

echte meerwaarde betekenen. We maken het verschil, met niets dan positieve energie! 

 

We beschouwen Deurne als een héél grote wijk van de stad Antwerpen waar het heel 

aangenaam is om te wonen en te feesten. Het districtscollege zal in eerste instantie het beleid 

van de stad mee overbrengen naar de bevolking. We reiken het stadsbestuur afgewogen en 

zinvolle adviezen aan vanuit onze grotere terreinkennis. Het districtscollege is immers het 

politieke bestuur dat het dichtst bij de bevolking staat. 

Toch wil Deurne ook een stevig eigen beleid met aandacht voor de typische noden van de 

verschillende wijken. Ook de eigenheid van de buurten en wijken wordt benadrukt. 

 
Overeenkomen is onze werkwijze, in de eerste plaats met het stadsbestuur. Maar ook met de 

hogere overheden als Vlaanderen en de provincie Antwerpen. In Deurne zelf denken we door 

een goede verstandhouding in de districtsraad de Deurnenaar de beste diensten te bewijzen. 

Al wie Deurne op een of andere manier vertegenwoordigt of iets zinnigs te vertellen heeft 

beschouwen wij als partner. Wijzelf doen bijzondere inspanningen om meer en beter te 

weten over “ons Deurne”. Hiervoor treden we op eigen initiatief in dialoog met alle actoren 

en communiceren we intensief met de bevolking.  

 

We zien Deurne als de som van de onderdelen die we “buurten” noemen. Buurten zijn 

leefgemeenschappen die geografisch eerder vaag zijn afgelijnd maar die we een sterker eigen 

karakter aanmeten. Oud-Deurne (Deurne-Dorp), Unitas en  Kronenburg kunnen 

voorlopers zijn. 

 

We willen “Deurne een hart geven”, een heus centrum waar mensen naartoe komen om zich 

goed te voelen en anderen te ontmoeten. We willen ook hiermee de identiteit en de eigenheid 

van Deurne vergroten. 

 

Er mag best wat meer kleur en fleur in Deurne zijn. We denken aan gekleurde gevels in 

enkele straten. Bloemen op specifieke plaatsen kunnen plekken van Deurne, zoals Oud-

Deurne (Deurne Dorp), bijzonder in de kijker plaatsen. Een heus groenplan zal daar zeker toe 

bijdragen. 

 
Cruciale jaren voor de mobiliteit in Deurne 
We ondernemen zelf een aantal grote werken,  maar er zijn ook grote infrastructuurwerken in 

en om Antwerpen die een belangrijke impact op Deurne zullen hebben. 

We stoppen heel wat energie in het verkrijgen van goede en correcte informatie over alle 

initiatieven inzake mobiliteit.  We bespreken deze informatie met de bewoners en koppelen 

terug naar initiatiefnemers als Vlaanderen, de stad en De Lijn. 

 

De aanpassing van de eigen wegeninfrastructuur wordt gebaseerd op objectieve criteria, 

maximaal afgestemd met geplande ingrepen van andere initiatiefnemers en besproken met de 

bewoners.  

We onderzoeken hoe we de wijkcirculatie van het plaatselijk verkeer in heel Deurne kunnen 

aanpassen en verbeteren om de veiligheid en de leefbaarheid in de woonwijken te 

verhogen. 
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Waar mensen samenleven 
Deurne is een van de dichtst bevolkte plekken in Vlaanderen. Het is een onomkeerbaar feit 

dat de samenstelling van de bevolking alsmaar diverser wordt. We engageren ons om die 

diversiteit als een kwaliteit te aanzien en mee te zorgen voor een betere sociale samenhang. 

Iedere Deurnenaar moet kansen krijgen om zich te ontplooien in een samenleving gebaseerd 

op gezamenlijke waarden en normen.  

We ondersteunen een actief beleid inzake participatie en integratie. Armoedebestrijding krijgt 

onze bijzondere aandacht. Meer en betere kennis van het Nederlands zullen we sterker 

beklemtonen en promoten. 

 

We stimuleren voorzieningen voor al onze inwoners, in het bijzonder voor kinderen, jongeren 

en senioren. Kinderen en jongeren moeten vooral in hun creativiteit worden 

aangemoedigd.  

De grote groep senioren wordt benaderd rekening houdend met hun leeftijd, afkomst en 

belangstelling. 

We beschouwen het verenigingsleven als cement van de samenleving en ondersteunen het, 

zeker wanneer activiteiten bijdragen tot de realisatie van ons bestuursakkoord. 

Volkstuinen zijn een belangrijk sociaal gegeven en krijgen onze bijzondere aandacht. 

De sterkhouders, de ondernemers, van onze samenleving worden dichter bij het bestuur 

betrokken. 

 

Kort gezegd spreken we het menselijk potentieel van Deurne maximaal aan. Ook om mee te 

sporten, cultuur te maken en te beleven, de straten en pleinen proper te houden en elkaar bij te 

staan waar het kan.  

Deurne zal leven en bruisen als nooit tevoren. 

 
Sport en cultuur 

Deurne ontwikkelt zich tot een sportlocatie bij uitstek. Sporten is gezond, voor lichaam en 

geest, maar vooral om het samenleven te bevorderen. Het is onze bedoeling om zoveel 

mogelijk mensen aan te zetten om zich te bewegen en recreatief of competitief aan sport te 

doen. We promoten alle activiteiten die aanzetten tot sporten en moedigen sterke prestaties 

aan.  

 

Met cultuur willen we meer mensen bereiken en aanspreken. Naast het rijke Antwerpse 

aanbod organiseren we grensoverschrijdende culturele manifestaties.  

We bekijken of we pleintjes en ronde punten kunnen voorzien van “kunstwerken” die het 

buurtprofiel versterken. 

 

Deurne moet voor het toerisme aantrekkelijker worden, we promoten een aantal boeiende 

plekken en activiteiten. 
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1. Goede afspraken maken goede vrienden 
 

1.1  Inspraak en communicatie 
 

In het verlengde van de missie van het districtsbestuur (bestuursakkoord) zal het 

communicatiebeleid de best haalbare interne en externe communicatie voeren voor wie in 

Deurne werkt, woont en/of passeert. 

Het communicatiebeleid, waaronder de huisstijl, wordt grotendeels op stedelijk niveau 

bepaald; het district kan slechts een beperkt eigen beleid voeren. 

Voor communicatie naar specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld bij de heraanleg van een 

straat) is het stedelijk wijkoverleg dé partner van Deurne. 

 

Strategische doelstellingen  
 

1. Een goed overleg met en een sterke input van bewoners en verenigingen (bottom-up 

communicatie). 

2. Een sterk doorgedreven informatieverstrekking naar de bewoners (top-down 

communicatie). 

3. Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten (marketing). 

 

Operationele doelstellingen 

 
Een goed overleg met en een sterke input van bewoners en verenigingen.  

 
1.1 Wat leeft bij de Deurnenaar is bekend door middel van een tevredenheidsonderzoek. 

Een betere kennis van de sterkten en de zwakten van Deurne is onontbeerlijk voor een goed 

beleid. Bij de start van deze nieuwe legislatuur verwerven we op een wetenschappelijke basis 

een beter inzicht over wat in Deurne leeft. We werken hiervoor samen met de Universiteit 

Antwerpen. 

 

1.2 We zijn steeds rechtstreeks aanspreekbaar voor de bewoners. 

• De bewoners van Deurne kunnen het districtsbestuur rechtstreeks aanspreken via de 

(elektronische) meldingskaarten.  

• We organiseren maandelijks het vragenuurtje van de districtsraad waar inwoners 

vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken aan een beperkte afvaardiging 

van de districtsraad.  

• De klassieke kanalen (per brief, e-mail, fax, aan de balie, ...) blijven ter beschikking 

aan de bevolking.  

• We bekijken de mogelijkheid van een ideeënbus en andere (ludieke) 

aanspreekvormen. 

 

1.3 We hebben structureel en projectmatig overleg met de inwoners via het wijkoverleg. 

We organiseren structurele overlegmomenten met de bevolking via de wijkfora. Enkele keren 

per jaar (2 tot 3maal) organiseren we per wijk, Deurne-Noord, Deurne-Zuid, Deurne-Oost en 

Deurne-Centrum, een wijkoverleg waaraan de actieve bewoners(groepen) deelnemen. We 

beschouwen deze groep als partner, maar houden er rekening mee dat niet alle bewoners 

hieraan deelnemen. Alle opmerkingen van bewoners kunnen op een gemotiveerd antwoord 

rekenen. We onderhouden op deze manier contacten met de verschillende wijk- en 
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buurtverenigingen over alle mogelijke thema’s die de buurtbewoners aanbelangen en die ze 

zelf ook kunnen aanbrengen. Het wijkoverleg consulteert - indien nuttig - de Deurnenaar in 

functie van de lopende projecten. 

 

1.4 We overleggen met specifieke doelgroepen. 

• We betrekken en bevragen de ondernemingen en de winkelbonden en de 

onafhankelijke middenstandsorganisatie. 

• We zoeken naar andere, nieuwe vormen van inspraak voor jongeren en passen 

onverkort de jeugdparagraaf toe. 

• We betrekken op actieve wijze de senioren omwille van hun ervaring via de 

seniorenparagraaf. 

• We hebben een structurele dialoog met de Deurnse onderwijsinstellingen en andere 

vormen van educatie om elkaars noden beter te leren kennen. 

 

1.5 Een representatieve adviesraad als partner. 

De cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenraad worden opnieuw samengesteld en zijn 

representatief voor de volledige bevolking van Deurne in al haar facetten. Een doordachte en 

kwaliteitsvolle samenstelling van het bestuur is belangrijk voor het niveau van de adviezen en 

de werking van de raden. Zo kunnen de adviesraden een meerwaarde betekenen voor het 

beleid en zelfs volwaardige partners worden. 

 

Een sterk doorgedreven informatieverstrekking naar de bewoners.   
 

2.1 Goed geïnformeerde mandatarissen. 

We houden alle Deurnse mandatarissen van het district, de stad, de provincie en de 

parlementen op de hoogte van wat er gebeurt en leeft in Deurne. 

 

2.2 Goed geïnformeerde bewoners. 

We zorgen ervoor dat de Deurnenaar zo goed mogelijk geïnformeerd is over alles wat ze van 

Deurne moeten weten via de vaste kanalen zoals den Antwerpenaar, de media, brochures, 

promotiedrukwerk, nieuwsbrieven e.d.m. We bekijken de mogelijkheid en de meerwaarde van 

elektronische infoborden in nauw overleg met de verkeerspolitie.  

 

2.3 Aandacht en specifieke informatie voor bijzondere doelgroepen. 

We besteden extra aandacht aan specifieke en vaak moeilijk te bereiken doelgroepen zoals 

jongeren, senioren, sociaal zwakkeren, allochtonen, ondernemers e.d.m.  

Zo kunnen we bijvoorbeeld kinderen van de lagere school al spelend laten kennismaken met 

de districtsraad. Ondernemers moeten, naast bewoners, specifieke informatie krijgen over b.v. 

werken in hun straat en verkeerswijzigingen. 

 

2.4 Doelgerichte communicatie naar bewoners. 

We communiceren doelgericht over specifieke projecten voor degenen die het aanbelangt 

zoals hoorzittingen en infovergaderingen voor de bewoners over de heraanleg en de 

herinrichting van een straat of plein. Bij hoorzittingen is er nog gelegenheid tot inspraak.  

 

2.5 We communiceren voor verenigingen. 

We trachten onze (beperkte) middelen die we hebben op het vlak van communicatie in te 

zetten voor het verenigingsleven van Deurne: den Antwerpenaar, infozuilen, aanplakborden 

e.d.m. 
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Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten. 
 

3.1 Een eigen profiel voor Deurne en haar buurten. 

We geven Deurne een eigen profiel binnen de sterke identiteit van de stad Antwerpen. We 

beschouwen Deurne als een (heel) grote wijk van de stad. Het woord district gebruiken we 

eerder administratief. We beschouwen Deurne ook als de som van de onderdelen die we 

“buurten” noemen. We onderzoeken welke buurten dit zijn en hoe ze een eigen gelaat en 

karakter kunnen krijgen zoals ‘Kronenburg”, “Unitas”, “Deurne Dorp”. 

De vlag en het wapenschild worden gebruikt bij officiële (aan)gelegenheden, historische 

manifestaties, officiële ontmoetingen of verbroederingen met andere gemeenten. 

 

3.2 Bijzondere aandacht voor nieuwkomers en feestelingen . 

We besteden heel speciale aandacht aan al wie hier komt wonen, als nieuw geborene zijn 

intrek neemt of een jarige bruiloft viert.  

 

3.3 Professionele ontvangsten, plechtigheden en evenementen. 

Alle publieksgebeurtenissen worden professioneel georganiseerd en kwaliteitsvol omkaderd 

zoals de huwelijken, ontvangsten en vieringen van verenigingen, 11-julivieringen, 

sportmanifestaties, bebloemingswedstrijd e.d.m. 

 

 

1.2  Veiligheid 
 

Naast een inkomen en een dak boven het hoofd behoren geborgenheid en veiligheid tot de 

basisbehoeften waaraan iedere maatschappij, iedere instantie moet werken, of het tot de 

bevoegdheden behoort of niet. Ook in Deurne. 

We zetten ons in om op elke plek de veiligheid en geborgenheid van de inwoners te verhogen. 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Een basisvoorziening veiligheid voor iedereen, ook thuis. 

2. Een voorbeelddistrict inzake verkeersveiligheid. 

3. Pleinen en pleintjes in Deurne worden opnieuw ontmoetingsplaatsen. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Een basisvoorziening veiligheid voor iedereen, ook thuis. 
 

1.1 Betere veiligheid van goederen en personen. 

We werken samen met de bevoegde overheden en diensten om de veiligheid van goederen en 

personen te garanderen en inventariseren de belangrijkste pijnpunten.  

Zo kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met het provinciaal veiligheidsinstituut rond de 

voorlichting over veiligheid thuis. We dringen aan bij de stad en de bevoegde instanties om de 

overlast van ondermeer het KTA voor de buurt te verminderen. We vragen voldoende toezicht 

in de parken en bossen. 

 

1.2 Een “Veiligheidsberaad” voor Deurne. 

We inventariseren de voornaamste inbreuken op de veiligheid in Deurne en overleggen op 

structurele basis met de politie en eventueel sociale medewerkers. 
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Een voorbeelddistrict inzake verkeersveiligheid. 

 
2.1 Bijzondere aandacht voor alle weggebruikers. 

We vragen aan de stad dat onze wegen voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers en auto’s) 

gecontroleerd worden op veiligheid en dat de zwarte punten in kaart worden gebracht. We 

voorzien infrastructurele oplossingen daar waar nodig en mogelijk. We adviseren gepaste 

verkeersreglementering en vragen de nodige verkeerscontroles. 

We stimuleren een aangepast gedrag in het verkeer en vragen een betere verkeerssignalisatie. 

Schoolomgevingen krijgen extra aandacht. We willen “spelaanleidingen” langs straten en 

pleinen om kinderen te geleiden langs een veilige route. 

 

Pleinen en pleintjes in Deurne worden opnieuw ontmoetingsplaatsen. 
  

3.1 Een verhoogde aanwezigheid en goed onderhouden pleintjes. 

We onderhouden de pleintjes en bekijken waar we de infrastructuur kunnen aanpassen en 

verbeteren om de pleintjes aangenamer te maken en het veiligheidsgevoel te verhogen. We 

vragen voldoende animators om activiteiten op te zetten en de aanwezigheid op de pleintjes te 

verhogen.  

 

3.2 Wisselende activiteiten die het goed gevoel stimuleren. 

De jeugddienst organiseert i.s.m. KIDS vele activiteiten op een aantal pleintjes tijdens de 

zomermaanden. KIDS, met wie het district een convenant heeft, organiseert activiteiten op 

pleintjes tijdens de rest van het jaar. Zo zijn er b.v. de voetbalwedstrijden voor tieners op het 

plein aan de De Bisthovenlei. Het district moedigt iedereen aan om activiteiten te organiseren.  

 

 

1.3  Financiën 
 

Het is de bedoeling om over een groter budget te beschikken en daar dan de meest optimale 

meerwaarde voor de bevolking mee te realiseren. 

We dienen jaarlijks tijdig een realistische begroting in. 

 
Strategische doelstellingen 
 

1. Een realistische en goed geraamde begroting. 

2. Financiële mogelijkheden van derden worden maximaal benut. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Een realistische en goed geraamde begroting. 
 

1.1 Een goede besteding van onze  middelen. 

We lijsten onze ambities op. Hieruit maken we de beste keuze. We betrekken naast de 

districtscollegeleden ook de ambtenaren, vooraleer we onze keuze aan de districtsraad 

voorleggen. 

 

1.2 Een realistische begroting.  

We leggen jaarlijks tijdig een realistische en goed geraamde begroting en begrotingswijziging 

voor. 
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Financiële mogelijkheden van derden worden maximaal benut. 
 

2.1 De investeringen van derden in Deurne verhogen.  

We trachten via wervende teksten en desgevallend de nodige media-aandacht de vereiste 

middelen te verwerven. We spreken alle mogelijke kanalen (zoals stad, provincie, de Vlaamse 

Overheid, winkelbonden, privé-investeerders) hierover aan. We vragen in het bijzonder aan 

het stadsbestuur om de dotatie van het district steeds aan te passen aan de overgedragen 

bevoegdheden. 

 
1.4 Vriendschappen 
 

We trachten Deurne beter te laten samenleven met de onmiddellijke buren en zullen meer 

kennis opdoen door enkele vriendschappen in binnen- en buitenland. 

 

Strategische doelstellingen 
 
1. Een goede verstandhouding met de onmiddellijke buurgemeenten en districten. 

2. Verhoogde kennis over de werking van de andere steden en gemeenten. 

 
Operationele doelstellingen 
 
Een goede verstandhouding met de onmiddellijke buurgemeenten en districten. 
 
1.1 Een samenwerking met de aangrenzende districten. 

We zetten kleinschalige ontmoetingen met de naburige districten op. Dit kunnen zowel 

sportieve ontmoetingen zijn als gezamenlijke culturele activiteiten. Ook op historische 

gebeurtenissen (o.a. samen met Borgerhout en Merksem) vestigen we de aandacht.  

We kaarten samen gezamenlijke problemen bij de stad of de bevoegde instanties aan. 

Aan de hand van cultureel-toeristische initiatieven leren we mekaar beter kennen. 

 

1.2 Een goede verstandhouding en samenwerking  met de aangrenzende gemeenten.  

We overleggen over gemeenschappelijke problemen en kijken samen naar mogelijke 

oplossingen. 

 

1.3 Ondersteuning van Deurnse verenigingen die samenwerken met verenigingen van andere 

districten en gemeenten.  

We inventariseren de bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast ondersteunen en 

bepleiten we een uitbreiding van nationale en internationale samenwerking van onze 

verenigingen. 

 

Verhoogde kennis over de werking van de andere steden en gemeenten. 
 

2.1 Een betere kennis van initiatieven in andere gemeenten. 

We hernieuwen oudere vriendschapsakkoorden en leren wat verdere steden en gemeenten 

kennen. (Deurne (NL), Dordrecht, Malmedy en Vaux-en-Beaujolais).  
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2.  Aan Deurne verbouwen 
 
2.1  Ruimtelijke ordening 
 
Het is ooit anders geweest, maar Vlaanderen heeft de planningsprocessen ontdekt. Vorige 

legislatuur kwam het ruimtelijk structuurplan Antwerpen tot stand en werd een algemeen 

mobiliteitsplan voor Deurne goedgekeurd. Ook een strategisch plan voor Deurne-Noord werd 

afgewerkt. We zullen hiermee verdergaan en de gedetailleerde plannen verfijnen.  

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Een betere infrastructuur voor Deurne op basis van het RSA en het strategisch plan 

Deurne-Noord. 

2. Een echt centrum, een hart, voor Deurne, ontwikkeld binnen de krijtlijnen van het 

RSA en de structuurschets Deurne-Dorp. 

3. Deurne-Dorp is een voorbeeld van geïntegreerd beleid. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Een betere infrastructuur voor Deurne op basis van het RSA en het strategisch plan 

Deurne-Noord. 
 

1.1 Deurne ruimtelijk verfijnen. 

We bekijken hoe we gedetailleerde plannen kunnen (laten) opmaken voor heel het 

grondgebied Deurne, binnen de krijtlijnen van het RSA. Deurne-Zuid en Deurne-Oost zullen 

in kaart gebracht worden. We volgen de RUP’s nauw op voor Deurne, in het bijzonder de site 

Ruggeveld. Ook het BPA- Drakenhof wordt nauwgezet opgevolgd. 

 

1.2 Bijzondere aandacht voor Deurne-Noord.  

Op basis van het strategisch plan Deurne-Noord geven we aanzetten en adviezen om de 

infrastructuur aan te passen en te verbeteren.  

• Door de verbreding van het Albertkanaal ontstaan nieuwe kansen voor de wijk 

Kronenburg: de link met het water is een optie. Een buurtpark kan deze link met het 

kanaal leggen. Een duidelijke baken (zoals  aantrekkelijke woontoren met kwalitatieve 

woon- en winkelruimten) kan deze wijk extra stimulansen geven. 

• De Theunisbrug wordt enkel behouden voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

De Azijnbrug blijft een lokale verbindingsweg tussen Merksem en Deurne. 

• We zoeken een oplossing voor de Bisschoppenhoflaan zodat de doorgangsfunctie 

wordt verzoend met de leefbaarheid in de wijken Kronenburg, Ten Eekhove en 

Conforta.  

• We bekijken hoe het parklint in de omgeving van de Schijnpoort tussen het 

Rivierenhof en het park Spoor-Noord vorm kan krijgen. 

 

1.3 Open ruimten en een groene rand waar mogelijk. 

Open ruimten moeten zoveel mogelijk open blijven. Indien nodig moet i.s.m. de stad extra 

open ruimte worden gecreëerd om rust en evenwicht te brengen in de woonwijken.  

We ondersteunen het voorstel om door de gedeeltelijke overkapping van de ring een 

“Ringpark” te realiseren.  
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Door groene zones zoals de Bremweide, Ertbrugge en Ruggeveld met elkaar te verbinden 

kunnen we aan de oostzijde van Deurne een sterke groene rand verkrijgen.We nemen hiervoor 

de nodige initiatieven bij de stad.   

 

Een echt centrum, een hart, voor Deurne, ontwikkeld binnen de krijtlijnen van het RSA en 

de structuurschets Deurne-Dorp. 

 
2.1 Een masterplan voor het centrum van Deurne. 

Deurne heeft een echt centrum nodig waar mensen naartoe komen om te winkelen, iets te 

drinken en te genieten van een gezellig en aantrekkelijk centrum. 

We vragen aan de stad om een masterplan op te maken van het centrum van Deurne i.s.m. het 

district. We (laten) onderzoeken waar we één of meerdere pleinfuncties kunnen ontwikkelen 

op de as Turnhoutsebaan – Frank Craeybeckxlaan – Hooftvunderlei. De smalle delen van de 

Turnhoutsebaan moeten aantrekkelijker worden.  

We geven deze legislatuur een eerste aanzet voor de realisatie van dit masterplan. 

 

2.2 Het Cogelsplein wordt ontwikkeld in functie van de tramhalte. 

We bekijken samen met de stad, de Lijn en het Vlaams gewest hoe het Cogelsplein het best 

kan worden ingericht in functie van de tramhalte. Het Cogelsplein kan als inkom vanuit de 

stad het centrum van Deurne en Deurne-Dorp meer uitstraling geven. 

 

2.3 Betere zichtbaarheid en gebruiksvriendelijke parking aan het Cogelsplein. 

We overleggen met de Provincie hoe de provinciale parking aan het Cogelsplein beter 

zichtbaar en gebruiksvriendelijk kan worden gemaakt. Dit is nodig voor de opwaardering van 

het centrum van Deurne. 

 

Deurne-Dorp is een voorbeeld van geïntegreerd beleid. 
 

3.1 Uitvoering structuurschets Deurne-Dorp. 

De voorstellen die uitgewerkt staan in de structuurschets Deurne-Dorp en het nieuwe BPA 

moeten i.s.m. de stad en binnen de bestaande mogelijkheden uitwerking krijgen. 

 

3.2 Meer karakter voor Deurne-Dorp. 

We versterken de voorstellen van de structuurschets Deurne-Dorp door b.v. meer en speciale 

bebloeming, een soort “village fleurie”. De Deurnse reuzen worden sterker gelinkt aan 

Deurne-Dorp. Het karakter van de kleine achterliggende straatjes moet behouden worden en 

gevrijwaard van overdreven bebouwing en doorgaand verkeer. 

 

 

2.2  Patrimonium 
 

Strategische doelstellingen 
 

1. Goed onderhouden en goed beheerde gebouwen. 

2. De binnenhuisinrichting van het protocollaire gedeelte van het districtshuis is 

gevaloriseerd. 
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Operationele doelstellingen 
 

Goed onderhouden en goed beheerde gebouwen. 
 

1.1 Grotere inspanningen voor onderhoud van de gebouwen. 

De gebouwen waarvoor het district bevoegd is worden zo goed mogelijk beheerd en 

onderhouden. Met name het protocollaire gedeelte van het districtshuis, Den Tip en de 

jeugddienst Deurne-Noord 

 

1.2 Zuinig energiebeheer. 

We trachten zuinig om te springen met energie. We vragen een energie-audit van het 

districtshuis. 

 

De binnenhuisinrichting van het protocollaire gedeelte van het districtshuis is 

gevaloriseerd. 
 

2.1 Het uitzicht van het oorspronkelijke concept van het districtshuis valoriseren door  de 

 aanstelling van een architect en uitvoering van de voorstellen in samenwerking met de 

Erfgoedcel. 

Het protocollaire gedeelte van het districtshuis (raadzaal, trouwzaal, bureau voorzitter, 

burelen administratie, binnenplein, commissiezaal/collegezaal en verbindende delen, ook de 

trap) dient in de beste staat gebracht te worden. We doen dit met volle waardering voor 

architect Van Steenbergen en meubelmaker De Coene.  

 

 

2.3  Openbaar domein 
 
Het districtsbestuur wil al wie hier woont, werkt of passeert een goed gevoel geven. Dit 

betekent ondermeer mooie, veilige en propere buurten en straten waar het aangenaam 

verblijven is. Voor alle ingrepen in het openbaar domein vertrekt Deurne van het STOP-

principe (zie ook hoofdstuk 2.4 mobiliteit). 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Efficiënt aangelegde straten en pleinen. 

2. De juiste infrastructuur voor veilige straten. 

3.  Goed onderhouden en fraai straatbeeld. 

 

Operationele doelstellingen    
 

Efficiënt aangelegde straten en pleinen. 

 
1.1 Duidelijke criteria en een meerjarenplan voor de heraanleg van straten en pleinen. 

Voor de heraanleg van straten en pleinen wordt rekening gehouden met: 

• de geplande ingrepen van andere initiatiefnemers, 

• de staat van het wegdek, 

• de staat van de riolering, 

• de verkeersveiligheid en de wijkaanpak (groepering van straten). 
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We maken een meerjarenplanning, op basis van technische criteria. Indien nodig, wordt deze 

planning tweemaal per jaar bijgestuurd in functie van beschikbare kredieten en eventuele 

werken van nutsbedrijven of de Lijn. 

Voor grensoverschrijdende straten werken we samen met andere districten of gemeenten. 

 

1.2 Goed doordachte ontwerpen. 

• Infrastructurele ingrepen in het openbaar domein gebeuren slechts op basis van sterke 

en doordachte ontwerpen en kaderen in de visie van de ruimtelijke plannen voor 

Deurne en de meerjarenplanning. Het uitgangspunt voor de ontwerpen is de 

straatbeeldcatalogus van de stad. De plannen komen steeds tot stand na overleg met de 

betrokken bewoners en/of gebruikers. Extra aandacht gaat naar personen met een 

handicap. 

• We ontwikkelen een bepaald stramien voor de groenaanleg van een aantal pleintjes 

om zo een herkenbaar Deurns pleintje te bekomen. Naast de heraanleg van de pleinen 

aan de Arenahal, de Bosuil en de Fredegandusstraat, willen we jaarlijks twee kleine 

pleintjes grondig herbeplanten.  

 

De juiste infrastructuur voor veilige straten. 
 

2.1 Extra aandacht voor verkeersveiligheid. 

Bij de heraanleg van straten en pleinen houden we rekening met de gegevens die werden 

geïnventariseerd m.b.t. de veiligheid. Waar nodig leggen we rotondes aan. We opteren voor 

asverschuivingen in plaats van verkeersdrempels. 

 

2.2 Bijzondere aandacht voor schoolomgevingen. 

Schoolomgevingen zijn bij uitstek veilige en kindvriendelijke plaatsen. We overleggen met de 

scholen om te bekijken waar we de infrastructuur van de wegen kunnen verbeteren in functie 

van veilig schoolverkeer. 

 

2.3 Brede en comfortabele voetpaden en fietspaden. 

Waar mogelijk kiezen we voor brede voetpaden en comfortabele fietspaden. Op de hoeken 

van straten zorgen we voor verlaagde boordstenen en voetpaduitstulpingen. 

 

2.4 Aangepaste verlichting. 

Aangepaste (energiezuinige) verlichting draagt bij tot meer veiligheid op straat. Ook de 

verlichting op fietspaden wordt beter op punt gesteld. 

 

Goed onderhouden en fraai straatbeeld. 
 

3.1 Een goed onderhoudsbeleid van de straten en pleinen.  

• Er wordt een meerjarenplanning opgemaakt voor onderhoud van straten, pleinen en 

prioriteiten gelegd op basis van technische criteria en subsidiemogelijkheden.We 

kunnen deze lijst jaarlijks bijsturen in functie van beschikbare kredieten en nieuwe of 

andere prioriteiten. 

• Het wegdek van de straten en pleinen, de voetpaden en de fietspaden zijn steeds in 

goede staat. Onderhoudswerken worden tijdig uitgevoerd. 
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3.2 Parken en plantsoenen, pleinen en straten liggen er netjes bij. 

• Parken en plantsoenen, pleinen en straten worden onderhouden zoals het hoort. 

Zwerfvuil, onkruidbestrijding en snoeiwerk worden vakkundig aangepakt. In functie 

hiervan wordt de samenwerking met de buurtbeheerbedrijven uitgebreid waar nodig.  

• Wat de groenzones betreft waken we erover dat de beheerplannen van het 

Boekenbergpark en de Bremweide goed worden uitgevoerd. Voor het Bisschoppenhof 

wordt een beheerplan opgesteld. 

• We brengen aangepaste en onderhoudsvriendelijke beplanting aan. We kiezen voor 

vaste beplanting die lang bloeit. 

• Zieke bomen worden tijdig vervangen, bomen worden tijdig gesnoeid. 

• We vragen om de middenbermen stipt te maaien en op te frissen met nieuwe 

beplanting. Ook andere grasvlaktes worden tijdig gemaaid. 

• Begraafplaatsen en –parken worden beter onderhouden. 

• Sluikstorten wordt ondermeer tegengegaan door het efficiënter plaatsen en ledigen van 

vuilnisbakjes. 

 

3.3 Een fraai straatbeeld. 

• We moedigen inwoners, wijkverenigingen en buurthuizen aan om hun gevel en/of 

voortuin te verfraaien met meer en aangepast groen. Ook andere eigenaars die het 

straatbeeld mee bepalen (zoals bedrijfsterreinen, gewestwegen en private domeinen) 

sporen we aan om meer groen te voorzien. 

• We behouden de bloemtorens en bloemkorven tijdens de zomerperiode en bekijken 

een uitbreiding naar andere locaties. De bebloemingswedstrijd wordt opgewaardeerd. 

• We denken aan gekleurde gevels in enkele straten. In bepaalde straten die er nu wat 

grijs bijliggen kunnen we inwoners aanmoedigen om hun voorgevel te schilderen. Dit 

moet gebeuren volgens een bepaald kleurpatroon, waarvoor we in overleg met de stad 

en de stadsbouwmeester een project kunnen opstarten. 

• Aangename en aangepaste verlichting draagt bij tot meer sfeer en gezelligheid op 

pleinen en in straten. We voorzien feestverlichting in de winkelstraten. 

 

 

2.4  Mobiliteit 
 

Zich gemakkelijk kunnen verplaatsen draagt zowel bij tot een grotere vrijheid en 

levensvreugde als tot een verhoogde economische bedrijvigheid. Het groeiende verkeer van 

mensen en goederen vlot laten verlopen vergt maatschappelijk een steeds betere organisatie 

en dus ook een visie. 

Het districtscollege wil Deurne op de meest efficiënte en aangename manier met de kernstad 

en de aangrenzende districten verbinden. Binnen Deurne beogen wij een vlotte, beheersbare 

mobiliteit met meer aandacht voor het voetgangers- en fietsverkeer. Dit moet zoveel mogelijk 

als aantrekkingspunt uitgespeeld worden. We sensibiliseren voetgangers en fietsers om hun 

verantwoordelijkheid te nemen om zich veilig in het verkeer te bewegen. 

 

Strategische doelstelling 
 

1. Een optimale mobiliteit, volgens het STOP-principe. 
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Operationele doelstellingen 
 

Een optimale mobiliteit, volgens het STOP-principe. 
Prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat (auto)vervoer. 

 

1.1 Een professioneel wijkcirculatieplan. 

Aan de hand van alle  beschikbare informatie over mobiliteit in Deurne ontwikkelen we 

een visie die we (laten) verwerken in een professioneel wijkcirculatieplan. We vertrekken 

hiervoor vanuit het masterplan Antwerpen. Naast het personenvervoer moet ook het 

goederenvervoer opgenomen zijn in dit circulatieplan. We willen een duidelijk 

onderscheid tussen straten die moeten zorgen voor een vlotte verkeerscirculatie en straten 

met lokaal bestemmingsverkeer. Zeker in de laatstgenoemde straten  mag stilstaand en 

doorgaand verkeer het straatbeeld niet domineren. We toetsen de plannen in de 

verschillende adviesraden. 

 
1.2 Meer comfort voor voetgangers. 

• Comfortabel aangelegde en brede voetpaden moeten het voetgangersverkeer 

stimuleren.   

• Bijzondere aandacht gaat naar mensen met een handicap.  

• Wandeltrajecten worden uitgetekend en gepromoot. 

 

1.3 Meer fietsen. 

Meer mensen op de fiets is goed voor het milieu en de gezondheid.  

• We promoten veelvuldig gebruik van de fiets, zeker naar en van school en of werk.  

• We maken een fietspadenplan op voor Deurne i.s.m. de stad in functie van subsidies. 

• Ontbrekende schakels van fietspaden worden ingevuld. We onderzoeken waar er extra 

fietspaden langs de belangrijkste plaatsen in Deurne kunnen worden aangelegd. We 

opteren voor zo veel mogelijk fietspaden op een eigen bedding en met een eigen 

traject. 

• We plaatsen fietsenstallingen waar nodig. 

 
1.4 Stimuleren van openbaar vervoer. 

Collectief vervoer is ruimtebesparend en milieuvriendelijk.  

• Wij moedigen meer en beter openbaar vervoer aan.  

• We pleiten voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en staan voor een 

afstemming van de verkeerslichten hierop om minder hinder te verkrijgen. 

• Andere vormen van collectief vervoer worden onderzocht en aangemoedigd. 

 

1.5 Goed uitgestippeld autoverkeer en parkeerbeleid. 

Een doordacht (wijkcirculatie)plan voor doorgaand verkeer moet Deurne leefbaarder maken.  

• We maken een onderscheid tussen straten met doorgaand en lokaal 

bestemmingsverkeer.  

• Op basis van het wijkcirculatieplan wordt in elke straat voor de meest gepaste aanpak 

gekozen, rekening houdend met de technische haalbaarheid. We beschouwen de 

invoering van éénrichtingsverkeer als één van de middelen om verkeersstromen te 

sturen. 

• Tweezijdig parkeren kan worden nagestreefd in die straten waar het wijkcirculatieplan 

éénrichtingsverkeer aanbeveelt.  
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• Waar mogelijk vragen we extra publieke parkeerplaatsen, zoals aan het Rivierenhof en 

het Cogelsplein.  

• We moedigen private en bij voorkeur weinig zichtbare parkeerplaatsen aan. 

• De parkeerproblemen in Deurne-Noord, rond het Sportpaleis volgen we zeer 

nauwgezet op. 

• We onderzoeken i.s.m. de stad waar we standplaatsen voor “autodelen” kunnen 

invoeren. 

• We vragen De Lijn om de premetro onder de Turnhoutsebaan in gebruik te nemen. 

 

1.6 Aangepast beleid voor zwaar vervoer. 

Doorgaand vrachtverkeer en commercieel vervoer is belangrijk voor onze economie maar 

mag de leefbaarheid niet al te erg verstoren.  

• We ontwerpen en promoten, aan de hand van een wijkcirculatieplan, eigen trajecten 

voor zwaar verkeer. We houden rekening met leveringen, bij voorkeur buiten de 

spitsuren. 

• We zoeken eigen parkeerruimte voor vrachtwagens.  

 

1.7 Flankerende maatregelen. 

Mobiliteit is een noodzaak en maakt deel uit van onze levenskwaliteit. Signalisatie op de 

openbare weg moet duidelijk, ondubbelzinnig en efficiënt zijn. We adviseren om zo veel 

mogelijk overbodige verkeersborden te vermijden.  

 

 

2.5   Leefmilieu 
 

De bekommernis rond ons leefmilieu groeit. Enerzijds zullen we standpunten innemen waar 

het onze bevoegdheid niet is, anderzijds optreden waar we kunnen en waar verbetering 

mogelijk is. 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Meer aandacht voor milieuproblematiek in overleg met de bevolking. 

2. Minder geluidsoverlast. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Meer aandacht voor milieuproblematiek in overleg met de bevolking. 
 

1.1 Het milieujaarplan van de stad krijgt een lokale invulling. 

• We vergroten de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de bevolking bij het 

milieujaarplan van de stad.  

• We sensibiliseren inwoners om meer aandacht aan het milieu te besteden en helpen zo 

bij het halen van de Kyoto-normen. 

 

1.2 Oprichting van een “groenraad”.  

We sensibiliseren Deurne voor meer aandacht voor milieu en natuur. We onderzoeken de 

wenselijkheid van de oprichting van een “groenraad”. 
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1.3 Een zuivere Grote en Kleine Schijnrivier. 

De benedenloop van de Grote en de Kleine Schijn krijgen onze aandacht. We pleiten voor een 

zuivere rivier en zichtbare boorden. Dit geeft de mogelijkheid tot recreatie en natuureducatie. 

 

1.4 We promoten milieuvriendelijke maatregelen. 

• We onderzoeken hoe we “zonne-energie” kunnen promoten. 

• We moedigen bewoners aan om afval te voorkomen.  

• Ook meer fietsen en autodelen zullen we promoten. 

 

Minder geluidsoverlast. 
 

2.1 Efficiënte geluidsschermen en snelheidsbeperkingen. 

De lawaaihinder van de omringende snelwegen en het lokaal verkeer moet dringend 

aangepakt worden.  

• We vragen aan de bevoegde overheden voor meer efficiënte geluidsschermen naast de 

groendomeinen en de woonwijken in Deurne.  

• Ook snelheidsaanpassingen kunnen bijdragen tot het beheersen van het storende 

lawaai. 

 

 

3.  Waar mensen samenleven  
 

3.1  Sociale zaken 
 

Participatie en integratie vormen de rode draad doorheen ons sociaal beleid. Door overleg met 

anderen willen we onze kennis verhogen en waar mogelijk ons beleid hierop aanpassen. 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund. 

2. Een breed sociaal beleid zodat iedereen aan bod komt. 

3. Meer betaalbare en kwalitatieve woningen. 

4.   Volkstuintjes zijn belangrijk en worden goed ondersteund.   

 

Operationele doelstellingen 
 

Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund. 

 
1.1 Ondersteuning plaatselijke activiteiten. 

We moedigen plaatselijke activiteiten zoals b.v. de jaarlijkse buurtdag aan, maar ook culturele 

en sportieve trefdagen tussen buurten. Verenigingen zijn het cement van onze samenleving en 

kunnen een belangrijke sociale bijdrage leveren. Kwaliteitsvolle projecten en initiatieven van 

verenigingen worden (financieel) ondersteund waar mogelijk. We bekijken of een integraal 

subsidiebeleid de samenwerking tussen verenigingen van verschillende disciplines zoals 

jeugd, sport, senioren en cultuur kan verhogen. 
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1.2 Bijzondere aandacht voor verdienstelijke verenigingen en vrijwilligers. 

We zetten jaarlijks verdienstelijke verenigingen en vrijwilligers in de kijker. We kiezen een 

jaarlijkse Ambassadeur(ne) die we alle kansen geven om aanwezig te zijn in Deurne en in de 

media. 

 

Een breed sociaal beleid zodat iedereen aan bod komt. 

 
2.1 Ondersteuning participatie en integratie. 

We ondersteunen een actief beleid inzake participatie en integratie. Armoedebestrijding krijgt 

onze bijzondere aandacht. Meer en betere kennis van het Nederlands zullen we sterker 

beklemtonen en promoten. 

 

2.2 Structureel welzijnsoverleg. 

We hebben structureel overleg met het OCMW, met de sociale huisvestingsmaatschappij en 

met de buurthuizen (Samenlevingsopbouw Deurne). Overleg en interactie tussen alle partners 

in Deurne die met de sociale problematiek bezig zijn zorgt voor meer afstemming van het 

beleid van deze actoren op elkaar en op de wijk en verhoogt tevens een integraal beleid. 

 

Meer betaalbare en kwalitatieve woningen. 

 
3.1 Nauw overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Nauw overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij moet leiden tot meer investeringen in 

sociale woningen. Vooral renovatie van bestaande woningen moet meer aan bod komen en 

worden gepromoot. 

 

Volkstuintjes zijn belangrijk en worden goed ondersteund.   
 

4.1 Goede begeleiding van de vzw “Volkstuinen district Deurne”. 

We zorgen voor een goede begeleiding van de vzw “Volkstuinen district Deurne” bij de 

verhuis van de volkstuinen van Eksterlaar naar de nieuwe site. We leggen op deze nieuwe site 

een goede wegeninfrastructuur aan volgens het goedgekeurde plan.  

 

 

3.2  Senioren 
 

De 65-plussers vertegenwoordigen anno 2007 ruim 20 % van de Deurnse bevolking, dit 

percentage zal nog toenemen. Naar leeftijd, afkomst en belangstelling toe, voeren we een 

gedifferentieerd beleid. 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Grotere erkenning van de verscheidenheid bij de senioren. 

2. Volwaardige deelname en belangrijke rol van de senioren. 

3. Betere wisselwerking tussen senioren en andere generaties. 
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Operationele doelstellingen 
 

Grotere erkenning van de verscheidenheid bij de senioren. 

 
1.1 Aandacht voor alle senioren. 

Senioren zijn een heel grote bevolkingsgroep met grote verschillen in leeftijd, cultuur enz. 

Deze groep bestaat zowel uit actieve mensen die steeds meer de ruggengraat van het 

verenigingsleven uitmaken als uit oudere mensen die steeds meer zorg vragen. Samen met 

andere actoren, zoals het OCMW en sociale organisaties brengen we deze verscheidenheid in 

kaart en doen wat het meest aangewezen is.  

 

1.2 Een seniorenbeleid op maat. 

We stemmen ons beleid af op de diverse groep die de senioren zijn.  

• We bekijken de mogelijkheden van b.v. een seniorenloket.  

• We ondersteunen het langer thuis wonen. 

• We organiseren aangepaste activiteiten voor de senioren i.s.m. de dienstencentra en 

het cultuurcentrum Deurne. 

• Het vormingsaanbod wordt verbeterd en uitgebreid. 

• De bestaande clubhuizen worden herbekeken. Hiervoor werken we samen met de 

plaatselijke RVT’s. 

• We ondersteunen zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde senioren bij het 

uitvoeren van hun creatieve ideeën. 

 

Volwaardige deelname en belangrijke rol van de senioren. 

 
2.1 Volwaardige participatie van senioren. 

• We passen de seniorenparagraaf maximaal toe. 

• We zoeken op creatieve wijze naar nieuwe vormen van inspraak om zo veel mogelijk 

senioren te betrekken bij het beleid. 

• Seniorenvrijwilligers trachten we zo veel mogelijk in te schakelen in de Deurnse 

samenleving. 

• Bij grote werkzaamheden op het openbaar domein organiseren we met de senioren 

een rondleiding om ze meer en beter in te lichten over de veranderingen.  

 

Betere wisselwerking tussen senioren en andere generaties. 
 

3.1 Activiteiten en ontmoetingen tussen mensen van sterk verschillende leeftijden. 

We stimuleren activiteiten en ontmoetingen van mensen tussen sterk verschillende leeftijden 

om een wisselwerking van senioren met andere generaties te bekomen. Ook samen sporten en 

cultuur beleven wordt aangemoedigd. 

 

 

3.3  Jeugd 
 

Jongeren moeten zich beter thuis voelen in Deurne. Hun verscheidenheid is tevens een 

rijkdom voor de toekomst. 

We verwijzen naar het jeugdbeleidsplan district Deurne 2008 – 2010 dat in het kader van  het 

decreet van het lokaal jeugdbeleid werd opgesteld en werd goedgekeurd in het districtscollege 

van 25 juni 2007, jaarnummer 2011 en de districtsraad van 20 september, jaarnummer 1407 
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Strategische doelstellingen 
 

1. Meer creativiteit bij jongeren. 

2. Meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de jeugd. 

 
Operationele doelstellingen 
 

Meer creativiteit bij jongeren. 
 

1.1 Creativiteit stimuleren bij jongeren. 

• We ondersteunen zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde jongeren bij het 

uitvoeren van hun creatieve ideeën. 

• We organiseren zelf tal van activiteiten met de jeugddienst om de creativiteit te 

bevorderen in de verschillende leeftijdsgroepen, verspreid over gans het grondgebied 

van Deurne.  

• De subsidiëring wordt bijgestuurd en eventueel aangevuld met nieuwe initiatieven, 

zoals paintingweekend, jeugdpas. 

 

Meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de jeugd. 
 

2.1 Een jeugdhuis (jongerencentrum) in Deurne Noord. 

• Het nieuwe Jongeren Competentie Centrum dat in 2008 in de Tweemontstraat komt, 

krijgt onze volle aandacht.  

• In Deurne-Noord zou een jongerencentrum onze eigen jeugddienst moeten kunnen 

herbergen. 

 

2.2 Bijkomende fuifcapaciteit. 

We willen een nieuwe fuifzaal met een capaciteit van minimum 250 jongeren. 

 

2.3 Meer binnen- en buitenruimten voor jongeren. 

• We vragen het openstellen van sport- en vergaderinfrastructuur in de scholen voor 

jongeren en hun verenigingen na de schooluren. 

• Er moeten meer en kwalitatief betere groene speelruimten komen. Zeker in buurten 

waar nog geen speelruimte is.  

 

2.4 Meer speelstraten. 

We stimuleren speelstraten en maken ze beter bekend. 

 
 

3.4  Toerisme 
 

Deurne heeft een aantal boeiende plekken, die met de nodige aandacht en promotie het 

toerisme aantrekkelijker kunnen maken. 
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Strategische doelstelling 
 

1. Meer en beter toerisme in Deurne. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Meer en beter toerisme in Deurne. 

 
1.1 Een uitgebreider en verbeterd  toeristisch aanbod. 

We maken een inventaris van alle toeristische plekken en bekijken hoe we dit aanbod kunnen 

uitbreiden en verbeteren. We stimuleren nieuwe initiatieven en denken hierbij aan Bed & 

Breakfast. 

 

1.2 Toeristische plekken in Deurne hebben een grotere bekendheid. 

• Toeristische plekken in Deurne worden in de kijker gezet voor toeristen en bewoners. 

Samen met deskundige partners zoals de dienst voor toerisme van de stad en toerisme 

provincie Antwerpen trachten we Deurne jaar in jaar uit toeristisch aantrekkelijker te 

maken. 

• We maken een inventaris van het bestaande en verdwenen culturele erfgoed. We 

stippelen op basis hiervan een erfgoedroute door Deurne uit, bijvoorbeeld 

‘architectuur uit het interbellum’. 

• Ook de begraafplaatsen, zoals Sint-Fredegandus, krijgen voldoende aandacht. 

• Een betere bewegwijzering naar onze toeristische trekpleisters. 

  

 

3.5 Economie, middenstand, markten en foren 
 

Zowel kleinere als grotere ondernemingen moeten zich in Deurne perfect thuis voelen en 

gewaardeerd worden. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. 

 

Strategische doelstellingen 
 

1. Een gewaardeerd ondernemend Deurne. 

2. Een goed markt- en forenbeleid. 
 

Operationele doelstellingen 
 

Een gewaardeerd ondernemend Deurne. 
 

1.1 We bekijken wat de sterkten en zwakten zijn van het economisch Deurne.  

De mogelijkheden van de Deurnse bedrijventerreinen worden - bijvoorbeeld - in kaart 

gebracht. We onderzoeken hoe we samen met het winkelstratenmanagement de winkelstraten 

kunnen ondersteunen. 

  

1.2 Het ondernemerschap wordt gestimuleerd. 

We stimuleren het ondernemerschap via ondermeer mini-ondernemingen en de 

winkelbonden. 
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1.3 Ondernemers zijn betrokken bij het beleid.  

We streven naar een  intensievere samenwerking met de winkelbonden en de onafhankelijke 

middenstandsorganisatie en onderzoeken de wenselijkheid van de oprichting van een “Raad 

van Ondernemers”. Deze moet een  afspiegeling van economisch Deurne zijn.  

 

Een goed markt- en forenbeleid. 
 

2.1 Een goede ondersteuning voor de markten en foren.  

We hebben de nodige aandacht voor de markten en foren en hun problemen wanneer er b.v. 

werken gepland zijn. We trachten zo veel mogelijk met de verzuchtingen van de 

markthandelaars rekening te houden en overleggen steeds indien nodig. 

 

2.2 Een goed functionerende commissie markten en foren.  

De commissie markten en foren wordt beschouwd als een volwaardig adviesorgaan.  

 

 

4.  Deurne sport opnieuw als nooit tevoren 
 

4.1  Sport 
 

Sporten is gezond. Voor lichaam en geest, maar ook om het samenleven te bevorderen. 

Sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk mensen 

aan te zetten om te bewegen en recreatief of competitief aan sport te doen.We promoten 

activiteiten die aanzetten tot sporten en moedigen sterke prestaties aan.  

 

Andere overheden worden maximaal ingeschakeld om in Deurne een sterk sportbeleid te 

ontwikkelen tot een sportlocatie bij uitstek. 

 
Strategische doelstelling 
 

1. Deurne: een sportlocatie bij uitstek. 

 
Operationele doelstellingen 
 

Deurne: een sportlocatie bij uitstek. 

 
1.1 Inventaris van sportinfrastructuur, sportverenigingen en sportactiviteiten. 

Een optimale kennis van de infrastructuur, de verenigingen en activiteiten voor sport is nodig 

om het beleid verder te ontwikkelen. We maken een lijst van de sterkten en zwakten. Op basis 

hiervan kiezen we onze specialiteiten en specifieke acties. 

 

1.2 Verbeterde en uitgebreide sportinfrastructuur. 

• De aanwezige sportinfrastructuur moet verbeterd en onderhouden worden. 

• Voldoende overdekte en open infrastructuur. 

• Extra aandacht voor alle recreatiesporten; in het bijzonder voor de korfbalclubs zodat 

Deurne de belangrijkste plek voor korfbal blijft.  

• Meer kunstgras voor korfbal en voetbal.  
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1.3 Meer sport, recreatief en competitief. 

• We ondersteunen alle bestaande sportactiviteiten zo veel mogelijk promotioneel. 

• We vragen de clubs om ook niet-competitief sporten en mindervalidensport mee aan te 

moedigen en te ondersteunen. 

• Sportclubs aanmoedigen om terreinen ter beschikking te stellen voor de recreatieve 

sporter. 

• We organiseren een senioren (+55) sportdag. 

• Een jaarlijkse “Deurne sport-dag” waar we sport promoten en de Deurnse clubs. 

• De Rivierenloop moet meer inwoners aanzetten tot sporten. We voorzien een 

voorbereidende “start to run”. 

• We streven naar buurtsporten in heel Deurne. 

 

1.4 Grote sportevenementen. 

We willen grote en belangrijke sportevenementen naar Deurne halen en zoeken hiervoor 

partners. We willen hiermee het imago van Deurne als sportlocatie versterken. 

 

 

5. Deurne zet de kersen op de taart 
 

5.1  Cultuur 
 

Met het cultuurbeleid willen we in Deurne zoveel mogelijk mensen bereiken. Door middel 

van creativiteit worden mensen aangezet om het beste van zichzelf te geven en elkaar in 

openheid te ontmoeten. 

Nieuwe ideeën moeten aan bod kunnen komen. 

 

We verwijzen naar de Cultuurbeleidsplanning Deurne 2008 – 2013 dat werd opgesteld in het 

kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid en werd goedgekeurd door het districtscollege 

van 20 augustus 2007, jaarnummer 2447 en door de districtsraad op 20 september, 

jaarnummer 1410. Dit plan maakt deel uit van het geïntegreerd cultuurbeleidsplan van de stad 

Antwerpen. 

 
Strategische doelstellingen 
 

1. Grotere participatie aan het cultuuraanbod. 

2. Verhoogde cultuurcompetentie van de inwoners. 

3. Een betere spreiding van de culturele activiteiten. 

4. Meer culturele creativiteit. 
 

Operationele doelstellingen 
 

Grotere participatie aan het cultuuraanbod. 
 

1.1  Binnen het cultuuraanbod van Deurne neemt het laagdrempelige, lokaal cultuuraanbod 

een belangrijke plaats in. Ontmoeting staat hierin centraal.  

• Het districtsbestuur geeft subsidies aan culturele activiteiten met een duidelijke 

meerwaarde en waarbij Deurne in beeld komt. De subsidiereglementen en –procedures 
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worden beter afgestemd op de noden van de socio-culturele verenigingen zodat er 

meer ondersteuning komt voor waardevolle sociale en/of culturele initiatieven. 

• We willen dat méér mensen kunnen genieten van méér cultuur. Dit doen we enerzijds 

door het aanbod van voorstellingen en tentoonstellingen beter af te stemmen op de 

wensen van de Deurnenaars en anderzijds door de Deurnenaars beter bekend te maken 

met het aanbod. Cultuur treedt uit zijn ivoren toren en komt naar de mensen toe.  

• We zijn voorstander van meer cultuur in het straatbeeld en op openbare plaatsen (zoals 

het districtshuis) en kunstwerken op de rotondes en pleintjes. We denken ook aan 

kleinschalige voorstellingen op plaatsen waar veel mensen passeren, zoals 

bijvoorbeeld de wekelijkse markt, straatfeestjes, drukke kruispunten. 

• Ook de bibliotheek en het cultuurcentrum van Deurne doen de nodige inspanningen 

om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan hun activiteiten door het aanbod 

aan te passen, omkaderende activiteiten te organiseren enz.  

 

1.2 Er worden jaarlijks enkele grote evenementen georganiseerd die een lokaal én 

bovenlokaal publiek aantrekken.  

• Deurne mag terecht trots zijn op het Rivierenhof en het Openluchttheater. We spelen 

deze troeven nog meer uit zodat men het district in de grote regio associeert met 

cultuur en toerisme. Het Openluchttheater moet het kloppend hart van zomers Deurne 

worden. We bekijken een uitbreiding van de samenwerking met de provincie voor 

zomerse activiteiten in het Rivierenhof zodat ook op andere dagen (dan vrijdag) 

Deurne hier aanwezig is (b.v. wandel- en fietsroutes, speelactiviteiten). 

• We proberen regelmatig grote culturele evenementen naar Deurne te halen, zoals b.v. 

Wintervuur van Antwerpen Open of projecten in samenwerking met de Erfgoedcel en 

de musea.  

 

Verhoogde cultuurcompetentie van de inwoners. 

 
2.1 Binnen het cultuurbeleid krijgen het onderwijs, jeugd, senioren, allochtonen en mensen in 

kansarmoede extra aandacht. 

We laten ons steeds beter adviseren over hoe élke Deurnenaar volop kan genieten van het 

cultuuraanbod. Dit kan zijn door extra aandacht, uitleg en begeleiding te geven of door het 

cultuuraanbod aan te passen aan de wensen van de Deurnenaar.  

 

Een betere spreiding van de culturele activiteiten. 
 

3.1 Deurne heeft méér podia dan enkel het cultuurcentrum, de musea en de bibliotheken.  

Deurne is groot en heeft veel, goed verborgen, aangename plekken. Het cultuurcentrum, de 

musea en de bibliotheken willen graag op verrassende locaties spelen, zodat we Deurne 

allemaal wat beter leren kennen en meer genieten van onze woonomgeving. Op plekken waar 

vroeger een ‘hof van plaisantie’ stond (zoals in de verschillende kastelen van Deurne)  

organiseren we ‘plezante’ activiteiten. Deurne is ook rijk aan architecturale parels. Helaas 

weten te weinig mensen dit. We maken dus ook werk van een degelijk erfgoedbeleid, zowel 

voor (bewoonde of onbewoonde) woningen als voor het Sint-Fredegandusbegraafpark.  

 

Meer culturele creativiteit. 
 

4.1 Creativiteit wordt aangemoedigd. 

       We gaan op zoek naar repetitie- of atelierruimte voor kunstenaars en zorgen voor een steeds 

betere ondersteuning van de Amateurkunsten in Deurne. 
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5.2  Feestelijkheden 
 
Deurne feest graag. Feestelijke evenementen brengen mensen bij elkaar en bevorderen de 

deelname van iedereen aan het maatschappelijke leven. 

 

Strategische doelstelling 
 

1. Een groter aanbod en meer mogelijkheden om te feesten. 

 

Operationele doelstellingen 
 

Een groter aanbod en meer mogelijkheden om te feesten. 

 
1.1 Kleinschalige en niet-commerciële straat- en buurtfeesten worden waar mogelijk logistiek 

ondersteund. 

We stimuleren en ondersteunen kleinschalige initiatieven voor straat- en buurtfeesten i.s.m. 

Opsinjoren. Grotere buurtfeesten worden extra ondersteund. Dergelijke activiteiten verhogen 

de kwaliteit van het samenleven en versterken ook het buurtgevoel. 

 

1.2 De Vlaamse feestdag krijgt een belangrijkere plaats. 

De Vlaamse feestdag krijgt een belangrijkere plaats, zonder afbreuk te doen aan de andere 

nationale herdenkingsmomenten (11-novemberherdenking, de dodenhulde in augustus, enz.). 

 

1.3 We besteden bijzondere aandacht aan de Bevrijdingsfeesten. 

Bijzondere aandacht gaat naar de Bevrijdingsfeesten en we bekijken de mogelijkheid voor een 

groot districtsfeest “Deurne danst”. 
 

 


