
Deurne Denkt Dynamische                   Suggesties Preventie in Deurne 

Raadpleging 5 Deurne Denkt Dynamisch 
 
Thema: Preventie in Deurne 
 
Enkele suggesties gedaan over belangrijke onderwerpen/verbeteringen: 
 

v Speeltuinen kinderen combineren met bewegingsapparaten ouderen (eenzaamheid) 
v Activiteiten voor jongeren 
v Vaak veeteelt en luchtkwaliteit benoemd 
v Eenzaamheid 
v Gebruik social media meer 
v Inzichtelijker maken waar mensen terecht kunnen bij, problemen bij kinderen, bij 

ziekte, bij handicaps, bij ouderdom. Er is veel maar niet op elkaar afgestemd. Het is 
een groot woud als je iets nodig hebt. Een soort van toolkit met routes die je kunt 
lopen zou handig zijn. Meer samenwerking i.p.v. ieder zijn eigen stukje. 

v Er zijn steeds meer mensen met andere nationaliteiten. Meer activiteiten in buurt, in 
dorp waar je samen activiteiten hebt. Bijv eetgroepjes, elkaars gerechten proeven. 

v ik werk op een school en zie weerbaarheid steeds minder worden, vaak omdat 
ouders alles voor de kinderen willen oplossen. Er wordt niet meer opgevoed, 
gecorrigeerd etc. Ook zie ik kinderen rondlopen met zakken chips, frisdrank en 
snoep, waardoor je ziet dat kinderen steeds steviger worden 

v Vanuit de wijkteams verbinders in de buurt die horen en zien wat er speelt en daar 
op inzetten door gesprek aan te gaan informatie te geven passende activiteiten 
organiseren en vooral mensen bijeen te brengen, helpt elkander en geef daarvoor de 
waardering 

v Denk dat er al best wat gedaan wordt, effectiviteit zou gemeten kunnen worden. Wie 
willen we bereiken en bereiken we hebben ook? Sporten voor alle kinderen!! 

v Als een wijkagent of boa zich meer onder de jongeren zou bevinden vooral in de 
avonduren, denk ik dat er veel meer uit die kinderen gehaald word Ik heb nog nooit 
na 17.00 uur of in het weekend iemand van welke instantie ook gezien dat ze 
ingrijpen bij het drugsdealen of vernielen van gemeente meubilair. De politie rijd 
soms van de ene naar de andere kant het veld over en dat was het Kom eens in 
burger en praat met die kinderen. Meestal zit het thuis al niet lekker 

v Zorg voor terugkoppeling, vooral ook van wat oudere kinderen. Een soos en soos plus 
met tafeltennis, voetbaltafelspel en allerlei leuke beweegspelletjes, ook met behulp 
van de WII o.i.d. is gewoon leuk. De hokjesgeest helpt m.i. niet zo. Meng situaties van 
oude mensen en jongeren. Enz. 

v Pas het programma rots en water op elke school in Deurne toe. (of een vergelijkbaar 
programma) Verplicht scholen naast kennisoverdracht ook aandacht te besteden aan 
mindfulness en rustmomenten gedurende de dag. Kinderen leven, en zeker op latere 
leeftijd, in een digitale wereld waarin ze denken alles bij te moeten houden en niets 
goed genoeg is. Het is daarbij van belang is dat ze weten wat rust en een moment 
voor jezelf is. Dit verbetert de mens, het concentratievermogen en de weerbaarheid! 

v Er wordt te veel door de vingers gezien bij bepaalde groepen, andere worden te hard 
aangepakt. Heb visie, durf te handhaven en schrap de willekeur. En omarm de mooie 
dingen die Deurne al heeft en vaak over het hoofd worden gezien. Deze zijn vaak ook 
nog kostenneutraal. 


