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Resultaten Themavergadering Inbreng Inwoners 

Datum: 3 november 2022 

Locatie: Het Huis Vlierden 

 

 

 

Op 3 november 2022 heeft de Participatie Raad Deurne (PRD) een thema-avond 

georganiseerd over Inbreng Inwoners. 

 

Mede op basis van de resultaten van het inwonerspanel Deuren Denkt Dynamisch zijn bij de 

aanwezigen ideeën opgehaald over hoe de betrokkenheid en inbreng van inwoners vergroot 

kan worden. 

 

Hieronder de ideeën in willekeurige volgorde: 

 

• Zet een Burgerraad op 

• Ga in gesprek met inwoners 

• Ga erop uit, naar de inwoners toe  

• De wijkhuizen binnen de gemeente Deurne zijn erg verschillend in de 

aantrekkingskracht op de burger. Kijk naar de verschillen in aanpak en wat we 

daarvan kunnen leren 

• Informatie verstrekken via: 

o DMG 

o Omroep  Brabant 

• Doe iets in de trant van de CZ-bus à Deurne – Bus 

• Doe aan co-creatie 

• Huis van de samenleving wordt hopelijk een ontmoetingsplek 

• Werk aan de hand van actuele thema’s 

• Zet de wijkcoördinatoren hierop in 

• Van Reactief naar Actief 

• Loket van het gemeentehuis goed inrichten 

• Geef antwoord als er een vraag gesteld wordt, het zijn soms ook basale dingen 

• Zorg voor een gelijkwaardige informatie-positie bij de start 

 

 

Rol wijkcoördinatoren 

 

Er is ook gesproken over de rol van de wijkcoördinatoren. Hierbij bleek dat er door de 

gemeente minder formatie is ingezet op participatie (de inzet van de wijkcoördinatoren in 

het voorliggende veld).  

Hierdoor ontstaat er een verschil tussen enerzijds de verwachtingen en anderzijds de 

mogelijkheden gezien de formatie. 
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Tegelijkertijd is er door de Gemeenteraad opdracht gegeven aan het College meer aandacht 

te besteden aan de participatie. 

 

 

Als laatste is de vraag gesteld op welke manier een vervolg gegeven kan worden aan deze 

avond? 

 

• Zorg als PRD dat je betrokken ben bij en invloed hebt op de startnotitie 

• Houdt de aanwezigen op de hoogte van de ontwikkelingen en acties die gezet 

worden 

• Betrek meer mensen uit de praktijk 

• Geef (vroegtijdig) advies 

• Zoek contact en samenwerking met de wijkcoördinatoren 

 

 

 


