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Het Deurne-gevoel. Bestaat dat?
Het Weekblad voor Deurne is op zoek naar het Deurne-gevoel. Je bent in het buitenland op vakantie
en spreekt een groep Nederlanders. Zij vragen waar je vandaan komt.
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37% geeft aam dat ze uit "De gemeente Deurne" komen.

Anders, namelijk:























De plaats waar Van Doorne DAF woonde
Deurne (7x)
DEURNE
Deurne bij helmond
Deurne bij Helmond
Deurne een dorp vlakbij Helmond
Deurne en dat ligt precies tussen Venlo en Eindhoven
Deurne in de buurt van Eindhoven
Deurne-West of de parel van de Peel
Deurne, een dorp tussen Venlo en Eindhoven.
Deurne, een plaats in het zuiden van Nederland in de buurt van Eindhoven.
Dorp tussen Eindhoven en Venlo
Drunen
Eerst Deurne en dan zeggen dat in de buurt van Eindhoven ligt.
Helenaveen gemeente Deurne in de buurt van Eindhoven
Het Dorp van Wim Sonneveld
Ik heb geen geld om op vakantie te gaan
Ik kom eigenlijk van
Ik kom uit Maastricht maar woon nu in Deurne.
Ik zeg nooit waar ik vandaan kom omdat ik die mensen niet ken
In de buurt van Deurne en Venray
Liessel
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Mijn geboorteplaats en mijn huidige woonplaats Deurne
Nabij Helmond
Neen, onzin.
Paarden
Plaats bij Helmond
Provincie Noord Brabant namelijk uit Deurne
Tussen Eindhoven en Venlo (2x)
Uit brabant niet uit Holland want dat is geen land
Uit de Peel in Deurne
Uit Deurne
Uit Deurne, dat ligt tussen Eindhoven en Venlo
Uit Deurne, ten zuiden van Eindhoven
Uit een dorp tussen Eindhoven en Venlo.
Uit een Peelgemeente
Uit het dorp van Wim Sonneveld en bijna iedereen weet het dan
Vlierden
Waar ik mijn jeugd doorgebracht heb
Walsberg (2x)
Zeilberg (2x)
Zuid Oost Nederland tussen Eindhoven en Venlo

Toelichting
De provincie
Noord-Brabant



Ik zing een regel van Guus Meeuwis

Uit een dorp bij
Eindhoven



Als het specifieker wordt dan halen we het Hippisch Centrum erbij of de
moord bij de Goldies.
Ik woon in neerkant, dat is helemaal onbekend, als ik in deurne zou wonen
dan zou ik dat misschien wel gewoon zeggen
Veel mensen hebben wel eens van Deurne gehoord maar hebben geen idee
waar het ligt




De gemeente
Deurne





Mijn eigen dorp
of wijk
Anders,
namelijk:







Hier volgt inderdaad altijd de vraag op, waar ligt dat? En dan meld je alsnog
'een dorp in de peel bij Eindhoven.
Ik benoem altijd de Peel, het dorp van Wim Sonneveld, Hendrik Wiegersma,
de Beekmannen en zeg dan, als mensen daar niets van weten dat ik uit een
dorp nabij Eindhoven kom
In Deurne, plaatsje tussen Eindhoven en Limburg
Wanneer men dat niet kent, zeg ik : bij Eindhoven
Zeg er altijd bij dat Liessel in de Peel ligt.
Iedereen kent DAF
Jullie proberen een emotie op te roepen doe niet bestaat.dit is gewoon
domme marketing.
Mijn geboorteplaats/ land , rijk aan geschiedenis en cultuur.
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2 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Deurne woon”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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54% is het (zeer) eens met stelling 4 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Deurne woon”, 11% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (36%).

Toelichting
Mee eens






Deurne accepteert ook niet-Deurnenaren en heeft alles in huis.
Ik ben blij dat ik in Deurne woon. Ik vind trots niet het juiste woord.
Maar steeds minder
Met deze vraag kun je iets, maar levert nog steeds niet zo iets vaags op als 'het
Deurne gevoel'

Neutraal



Dat ligt er nogal aan waar het over gaat, gaat het b.v. over het openbaar groen dan
ben ik allesbehalve trots.
Deurne zou een mooi dorp kunnen zijn als er niet zo onwijs veel verkeer door het
centrum zou denderen, als het niet zo naar varkens zou stinken, als er in de
Stationsstraat meer horeca toegestaan zou worden zodat dat een gezellige straat
wordt, als er een beter aanbod in het cultuurcentrum zou zijn.
Het is waar ik geboren ben. Dat maakt het voor mij speciaal
Nee niet apart. Ben er geboren en blijven hangen.





Mee
oneens






Zeer mee
oneens




Deurne is berucht vanwege intensieve veehouderij: veel varkens. Het stinkt er altijd.
Teveel Varkens Stinkend Te weinig natuur Biotopen vernield door insentieve
landbouw en veeteelt
Vanwege het abominabele onderhoud van de openbare omgeving. Niet om trots op
te zijn.
Vroeger was ik trots op Deurne. Het was het "Laren" van Brabant. Er is in Deurne te
weinig besef voor cultuur. Het moet groot zijn, veel en vooral goedkoop.
Alleen maar stank en varkensstallen
De keren dat Deurne in het nieuws komt is zelden positief !!!
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Deurne breekt zijn identiteit verder af. De juiste kernwaarden/identiteiten van
Deurne zouden moeten zijn: Groen WOONDORP me een mooi buitengebied en
uitstekende voorzieningen. De werkelijkheid is: Verstedelijkte kern (een veel te
grote broek uit het verleden) met LELIJKE nieuwbouw en een stinkend
buitengebied. Hiermee gaan we het NIET redden het MOET anders.
Deurne is niet of nauwelijks toegankelijk voor mensen met rolstoelen en rollators en
kinderwagens . in 2009 is door de burgemeester en wethouders al beloofd dat
agenda 22 of te wel het vn verdrag voor mensen met een beperking ingevoerd ou
worden maar het ligt nog op een plank inde kast te verstoffen.
Deurne onderscheidt zich al enkele decennia door blunders en onkunde.
- Inrichting Centrum is een drama (en nog duur betaald ook).
- Industrie totaal versnipperd, te kleinschalig (veel dozen met maar enkele
arbeidsplaatsen) en een oud gedeelte dat niet hergebruikt wordt maar verpaupert.
- Ipv aantrekkelijker maken van het oude centrum (gebied Stationsstraat) is dit
kapot gemaakt door egotrip project Wolfsberg. Gevolgen zijn bekend.
- Stoplichten, stoplichten, stoplichten..... Asten heeft er GEEN. Dom gedrag staat
voorop in Deurne.
- Deurne wordt elk jaar onaantrekkelijker. En betaald er nog een hoge prijs voor
ook.
- Tal van voorbeelden van vriendjespolitiek (ga ik verder niet op in).
Fusie met Helmond zou veel verbeteren voor de inwoners van Deurne
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3 “Ondanks dat ik in één van de (voormalige) kerkdorpen
woon, voel ik me Deurnenaar”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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24% is het (zeer) eens met stelling 5 “Ondanks dat ik in één van de (voormalige) kerkdorpen woon,
voel ik me Deurnenaar”, 17% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Ik woon
niet in één van de kerkdorpen, maar in Deurne zelf" (47%).

Toelichting
Mee eens







Neutraal







Mee oneens



Andere mensen zijn niet zo op de hoogte van de kerkdorpen, dus voor
buitenstaanders kom ik uit Deurne, maar ik zou nooit in het centrum Deurne
gaan wonen. St. Jozef is een hechte gemeenschap...lekker dorps daar hou ik
van..
Ben geboren in Zeilberg en in mijn jonge jaren was dat voor mij erg belangrijk.
Maar ik ben al snel gaan werken inde grote stad en dat maakte dat ik eigenlijk
een beetje ben vervreemd van Deurne. Kennissen en en vrienden zaten al snel
in de stad.
Ik ben zoals de mensen uit mijn kerkdorp het uitdrukken "niet van hier" maar
dat provincialisme kan ook zijn charme hebben. Deurne zelf is naar mijn
mening ook een samenraapsel van buurtschappen tot een "groot kerkdorp".
Weet niet of Walsberg kerkdorp is...
Binnen Deurne niet , de besteding van gelden in het Centrum van Deurne zijn
buiten proportie op bijna alle beleidsgebieden.
Ik woon in de Zeilberg, maar wanneer iemand buiten de omgeving vraagt waar
ik vandaag kom, dan zeg ik Deurne
Ik woon in Ysselsteyn
Ja je woont er....
Niet speciaal, soms wel wat schaamte als het over mega stallen gaat en de
boeren die dit steeds weer doordrukken: weg ermee !!
Als je opgegroeid bent in de Zeilberg wordt je nooit een Deurnenaar. Het
gevoel is minder als je uit de Walsberg komt.
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Ik woon niet in
één van de
kerkdorpen,
maar in Deurne
zelf




Eerder in de Koolhof gewoond en dat vond ik ook een fantastische wijk om
heerlijk te wonen; evengoed onderdeel van Deurne!
Wat een onzin!
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4 Hoe groot is de kans dat je de rest van je leven in de
gemeente Deurne blijft wonen?

(n=435)
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48% antwoordt "Tussen 75 en 100 %" op vraag "6 Hoe groot is de kans dat je de rest van je leven in
de gemeente Deurne blijft wonen?."

Toelichting
Minder
dan 25 %










Bijna met pensioen: weg wezen!
Ik ben een 'stads' persoon; ik wil niet gedwongen worden om een auto te kopen. De
infrastructuur van Deurne is té veel ingericht op auto's en te weinig op openbaar
vervoer. Dit is voor mij een breekpunt; op het moment dat ik niet op de grotere
plaatsen kan komen met de bus, of dit zeer moeilijk is, wil ik niet in die plaats
wonen.
Mijn man is bijna met pensioen en dan gaan we weg van de ENORME stank
Na pensionering wil ik naar Ambon emigreren.
Niet genoeg leuke woningen in Deurne te koop!
Venray, Asten, Gemert. Allemaal 10x mooier met behoud van karakter. Kijk in
Deurne naar kruispunt Stationsstraat, Lage Kerk. Wat een gedrocht. Niets past meer
bij elkaar en dat zie je door heel Deurne heen. Geen samenhang. Schaam je Deurne!
Wen nooit aan de stank

Tussen 25
en 50 %



Waarschijnlijk ga ik bij een van mijn kinderen wonen als ik te oud ben om alleen te
wonen, die wonen ver buiten Deurne in steden.

Tussen 75
en 100 %




Iedereen boven de 55 jaar zoals ik zal waarschijnlijk hier blijven wonen.
In principe 100%, echter veranderende omstandigheden kunnen leiden tot wonen
elders.
Ons sociale netwerk is thans hier.
Sociale contacten zijn bindend
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Dat is 100
% zeker
Weet niet






Na ca. 35 jaar elders gewoond te hebben, ben ik blij weer in mijn geboortedorp te
wonen
Als er op latere leeftijd niet goed gaat met je gezondheid wordt er niet gekeken
waar je woont maar gekeken naar waar je terecht kunt, dus ook buiten deurne
Ik woon in ysselsteyn
Ligt aan hoe alles binnen gezin zich ontwikkeld
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5 “Als ik in Noord-Brabant ben dan praat ik over het
algemeen in het dialect”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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30% is het (zeer) eens met stelling 7 “Als ik in Noord-Brabant ben dan praat ik over het algemeen in
het dialect”, 24% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (26%).

Toelichting
Mee eens






Neutraal









Mee oneens






Als ik tegen een brabander praat die dialect praat doe ik dat ook anders
gewoon nederlands
Brand Deurnes Limburg Limburgs
Niet echt dialect, maar wel wat minder articulerend dan elders
Normaliter dialect. Afhankelijk van tegen wie ik praat en waar ik mee bezig ben
(b.v. lesgeven)
Dat hangt af van het gezelschap waarin ik me bevind; met vrienden en familie
b.v. praat ik wel altijd dialect
Echt dialect wordt bijna nergens meer gesproken. Hoogstens meet een
bepaalde tongval.
Het ligt er aan "met wie ik in gesprek ben".
Ik ben zelf Limburger en wij zijn gewend over het algemeen Limburgs te praten,
dat vinden vooral brabanders storend en dat is het eigenlijk ook. Maar zie het
er maar eens uit te krijgen.
Ik praat geen Deurne, mijn dialect is Zeeuws en dat blijft men horen.
Ik praat niet heel veel anders tegen mensen in Deurne dan er buiten. Althans ik
doe het niet bewust. Veel buiten Zuidoost-Brabant denken daarom dat ik uit
Limburg kom.
Met ouders die in D wonen wel en met mijn partner een beetje. Met anderen
niet.
Alleen als ik met iemand spreek die ook dialect spreekt. Gebeurt niet zo vaak.
Echt dialect spreken heb ik nooit geleerd, het zijn de zachte G en de
brouwende R die mijn Brabantse roots verraadden.
Hangt van situatie af
Ik praat alleen dialect met bekenden die dialect wensen te spreken
9

Zeer mee
oneens



Ik ben van mening dat het inbouwen van sommige Zuidersklinkende woorden
in een ABN-zin niet onder dialect valt. Het probleem met 'ons dialect' is, dat het
nauwelijks meer bestaat. Er zijn woorden overgebleven, maar slechts weinigen
kunnen een gesprek in 100% dialect voeren. In Venray, of andere Limburgse
plaatsen, daarentegen, kan dat wel.
Wat voor mij geldt: ik spreek binnen de provincie zelden dialect, daar ik dit niet
goed genoeg beheers, ik zou mijn manier van spreken eerder een accent
noemen. Overigens beheers ik het Limburgs dialect vrij goed; dit dialect spreek
ik zowel binnen als buiten de provincie met mensen die dit ook beheersen.

Ik praat nooit
in het dialect







Als Limburger verstaan ze mijn dialect heel moeilijk.
Dan verstaat niemand me.
Heb wel een Brabantse tongval, maar spreek niet echt het dialect.
Het echte dialect verstaat niemand. Engels moet het worden
Hoewel we onze tongval niet kunnen verbergen vind ik spreken in dialect niet
meer van deze tijd
Ik ben Groninger
Ik praat alleen dialect als de er in het gezelschap iedereen dat kan verstaan. Ik
spreek geen Brabants dialect. Ik spreek alleen Maastrichts dialect.
Kom niet uit deze omgeving, maar waar mijn brood is, is mijn vaderland
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6 “Ik praat overwegend positief over onze gemeente”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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55% is het (zeer) eens met stelling 8 “Ik praat overwegend positief over onze gemeente”, 19% is het
er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (42%).

Toelichting
Neutraal










Mee
oneens




De afgelopen jaren ben ik wat minder positief geworden vanwege stank
veehouderijen, plannen voor grootschalige kassencomplexen in het buitengebied en
leegloop centrum waardoor er niet zoveel meer te winkelen valt naast de dagelijkse
boodschappen.
Deurne heeft veel van zijn karakter verloren.Het centrum is te volgebouwd met
stijve moderne gebouwen met
Deurne heeft veel van zijn karakter verloren.Het centrum is volgepropt
Deurne heeft veel van zijn eigenheid (karakter) verloren.Het centrum is te
volgepropt met stijve zogenaamd moderne bebouwing ,met als laatst de
Europastraat.Er is veel te weinig ruimte en parkeergelegenheid.Over het
ontwikkelen van een gezellig winkelgebied is in het verleden slecht nagedacht
Er is hier veel landbouw in de omgeving. Dat is een minpunt. Bereikbaarheid:
veiligheid van wegen en verkeerslawaai en milieu.
Het is voor een belangrijk deel een plattelandsgemeente. Een imago onderzoek van
enkele jaren geleden, gehouden onder toeristen landelijk, leverde op dat het imago
van De Peel is: het stinkt er! Dat is nog zo. Als wij terug komen van 7 weken vakantie
dan stinkt het hier! Zijn we weer enkele dagen thuis dan merk ik het niet meer. Aan
een (t)huisreuk wen je en maakt dat je niet meer instaat bent kritisch te ruiken!!!!
Licht er aan waar het over gaat , toegankelijkheid NIET zorg wel huisvesting en over
onze boeren praat ik ook zeer positief omdat ze er alles aan doen om goed in beeld
te komen.
Zie bovenstaande toelichting bij vraag 4
De gemeente laat steeds meer steken vallen, verwacht veel van de burger , maar
doet zelf steeds minder zonder goedkoper te worden.
De politiek in Deurne is teveel gericht op agrarische belangengroepen , coöperaties
en er ontbreekt visie.
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Zeer mee
oneens





Deze keuze voornamelijk vanwege de overlast vanuit de vee-industrie (stank,
overbemesting, ziektes)
Geen hoge ambities, te traag voor echte innovatie. Geen zinvol werk voor
ambitieuze Enterprise ICT Regisseur/Adviseur.
Gemeente leunt daarvoor volledig op Brainport Regio, maar A67 is en blijft een
drama.
Matige agrarische woon/leef gemeente. Visie en ambitie ontbreekt zelfs in
"Toekomstvisie Deurne 2030".
Gemeente Deurne doet net of ze open staan voor alles maar komt puntje bij paaltje
mag er niets in Deurne, behalve als je je connecties hebt.
Het stinkt, de lucht zit vol met fijnstof, de grond is en het water is vevuild en het
buiten gebied is verrommeld. Hoe kun je hier altijd positief over spreken.....
Ik heb wel wat kritische kanttekeningen.
Wij zijn agrariër en als wij op een landelijke vergadering zitten wordt Deurne altijd
genoemd als voorbeeld. Daar moet je als boer niet wonen. Deurne heeft eigen
regels, loopt voorop. Het beste jongetje uit de klas willen zijn. Nee zakelijk gezien
vind ik Deurne echt slecht. Prive gezien is het okee. Veel scholen in de buurt,
treinstation en er is altijd wel in een of ander kerkdorp iets te beleven. Politie
hebben we niet meer, de bieb heeft nog 6 boeken, de kerken lopen leeg en Deurne
zelf heeft helaas geen fijn (winkel)centrum. Terrasjes kan nog net maar dat gedoe
met het CCD is weer jammer. sport en spel is in Deurne goed maar in de kerkdorpen
weer zeeeeeer beperkt. Gelukkig heb ik een kind dat zich nogal op Deurne richt en
daardoor veel bekenden om zich heen heeft, zeker nu ze ook in het
uitgaanswereldje komt. Waar ik me zeer thuis voel in de kerkdorpen heeft zij daar
niks mee, zij weet Neerkant niet eens te liggen......
Zo goed doen we het niet.
Er moet nog heel veel gebeuren wil onze gemeente een bijzondere gemeente
worden.
Record STANK houder
Zie antwoord vraag 4
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7 “De gemeente Deurne is de mooiste gemeente van NoordBrabant”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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42% is het (zeer) oneens met stelling 9 “De gemeente Deurne is de mooiste gemeente van NoordBrabant”, 20% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (36%).

Toelichting
Neutraal









Mee
oneens







Ben afgelopen week in de peel met de hond geweest
Jammer wat er allemaal aangericht word .
Wat Johan van Hout geopend heeft heeft vele miljoenen gekost .
Onverstelbaar hoe er met geld gesmeten word naar zogenaamde nieuwe natuur
Ik ken niet alle gemeenten in Deurne, misschien zijn andere wel mooier.
Ligt eraan wat je onder mooi verstaat. Er zijn heel mooie plekken in Deurne maar
die zijn er elders ook.
Teveel (vracht) verkeer, te weinig mooie gebouwen, degene die er zijn/waren staan
te verkrotten of worden dan afgebroken.( Fraterhuis in de Visser, pandje
Molenstraat, In de kasteeltuin wordt het mooie Dinghuis tot horecagelegenheid
omgebouwd.
We hebben een mooie gemeente maar het dorp Deurne geeft hier geen
meerwaarde aan
Zonder boeren zou het kunnen.
Belasting nivo gemeente Deurne te hoog. slecht gewerkt door gemeente.
Dat was het ooit.
Deurne heeft een deel van een fraai natuur gebied op zijn grond, zijnde De Peel.
Dankzij Werkgroep Behoud De Peel hebben we dat. Zonder die werkgroep zag het
hier nu geheel anders uit. Als Deurne zich presenteert doet ze dat met m.n. foto's
van De Peel!! Echter de werkgroep heeft NOG NOOIT een cent aan waardering
ontvangen in de vorm van een subsidie die andere groepen die iets betekenen WEL
krijgen.
Deurne heeft een rommelig centrum wat betreft het winkelcentrum te veel uit
elkaar getrokken
en als je ziet hoe de groenvoorzieningen in de kerkdorpen gemaaid en bijgehouden
worden is dit heel ver van de mooiste gemeente
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Zeer mee
oneens














Weet niet



Er staan teveel winkels leeg, weinig eetcafe's, weinig wandelroute's
Heb je al eens het buitengebied bekeken? Een groot rommeltje van plaatsmaken
stallen en maisvelden....
Hellaas is Deurne geen koploper wat betreft infrastructuur ( zwaar en onnodig
verkeer door de kern)
Het is een mooie omgeving, maar de gemeente zou zich veel meer op te recreatie
moeten richten, zowel qua buitengebied (wandelen, fietsen), als in het centrum
(cafeetjes, restaurants).
Oneens omdat het onkruid overal groeit en niet bijgehouden wordt en er
verschillende oude vieze gebouwen blijven staan zoals het oude postkantoor en het
oude notaris kantoor
Zie eerdere opmerking over het openbaar groen. Als daar veel meer daadwerkelijke
aandacht voor was, zou de gemeente Deurne veel en veel mooier zijn!
Heb (de buitengebieden van ) D. de afgelopen 45 jaar steeds lelijker zien worden
In Noord-Brabant zijn er veel gemeentes die vele malen mooier zijn dan Deurne,
waarbij Den Bosch toch wel met kop en schouders uitsteekt boven de rest.
Jammer dat ze de peel voor de natuurliefhebbers kapot hebben gemaakt , omdat er
in den haag een een ambtenaar heeft bedacht dat met de peel onder waterzetten
er veen terug komt . ja Ja 1 centimeter per meer als duizend jaar.
Je moet wel erg onnozel zijn om Deurne de mooiste gemeente te vinden.
Mooiste in de zin van mooi van uiterlijk. NEEEEEE. Wij hebben een verdeeld
centrum met weinig karakteristieke uitstraling. Ringeling, gemeentehuis, de wieger,
de ruïne en natuurlijk Willibrordhaege zijn mooi. Maar weet je hoever die allemaal
uit elkaar liggen. Als toerist is het niet te doen. Dan heb je nog Beekman en
Beekman en Toon Kortooms maar och ik denk dat de jeugd daar niks om geeft.
Hippisch Centrum is gehemeld en dan dat gedoe met stop de stank. Jeetje Door
allerlei achterlijke regels krijgen we een verpauperd buitengebied en door "Deurne
doet hetzelf" groeit de onkruid tot in de hemel.Nee, de gemeente Deurne is
functioneel maar niet mooi. En de kerkdorpen hebben allemaal wel iets waar ze
trots op zijn maar over het algemeen is het niet waw.
Naast esthetisch schoon, hoort de schoonheid der mensen hier ook bij. Met
schoonheid bedoel ik vooral de houding en de denkwijze van de inwoners; deze
spreekt me simpelweg niet aan. De 'ja g'woon doen, want dè's mooj' mentaliteit,
die onder het grootste deel der jongeren leeft, is niet mijn mentaliteit.
Structureel loopt de gemeente Deurne 15 jaar achter op de rest van Nederland(
landelijk beleid).
Zeer veel achterstallig onderhoud aan groen; geen dan wel zeer beperkte binding
met cultuur!
Zonder boeren maakt Deurne een kans
Zou het kunnen zijn, maar daarvoor is Deurne teveel gericht op welvaart in plaats
van welzijn.
Niet de lekkerst ruikende !!!!
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8 Stel je komt een toerist tegen in onze gemeente en hij
vraagt wat het mooiste plekje in de gemeente Deurne is. Wat
zeg je?
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Mooiste plek:

De gemeente Deurne heeft geen
mooie plekken

Weet niet

Mooiste plek:






























Advies pak fietsroute, kom je op vele mooie plekjes
Afhankelijk van de interesse.
Afhankelijkvan :natuur of dorpsgezicht
Beekman & Beekman
Bij mooi weer, de kasteeltuin
Bij ons achter het huis
Bij ons in de achtertuin.
Bikkels en zandbos
Bos bij Vlierden
Bossen en peelgebied
Buiten Deurne, de peel in Deurne de markt
Buitengebied (2x)
Buitengebied, bossen, Griendstveen
Buntven
Buntven en marktplein
Buntven en zandbos
Buntven, ‘s ochtends vroeg als het Liecht gevroren heeft.
Centrum (6x)
Centrum en de peel
Centrum, de wieger
De
De Bikkels
De bikkels en omgeving
De bikkels in vlierden
De bocht in de Helenavaart ter hoogte van de Protestantse Kerk
De bossen
De Deurnes peel
De Deurnese markt en fietsroutenetwerken
DE GEWELVEN VAN DE GROTE KERK
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De Groote, Deurnesche & Mariapeel
De Hei
De kasteel tuin
De Kouwenhoekseweg en anders de Stationslaan
De Mariapeel en het park
De markt (6x)
De Markt (5x)
De markt / de bossen in vlierden
De markt de Peel.
De markt en de Peel
De markt en ook Griendsveen
De markt is het gezelligst.
De markt met de horeca
De markt,
De Markt, Kasteeltuinpark
De markt, museum de wieger of het willibrord haeghe
De markt, natuurgebieden, kasteel
De mooie bossen.
De natuur in bijvoorbeeld Helenaveen
De Ossebeemd
De Ossenbeemd
De Ossenbeemd en de Kasteeltuin
De Oude Peel, Helenaveen
De peel (30x)
De Peel (53x)
De Peel bij Griendtsveen/Helenaveen.
De Peel buitengebied
De peel buntven
De peel en de markt
De Peel en de markt
De Peel en de Markt op een zomeravond
De Peel en het centrum
De peel en het centrum van Deurne.
De Peel in Liessel/Helenaveen
De Peel tussen Griendtsveen en Helenaveen
De Peel, De Bikkels
De Peel, de markt, kasteelruine
De Peel, maar omdat die afgesloten is / wordt, Helenaveen of centrum Deurne.
De Peel; Fietsknooppuntroutes
De snelweg naar eindhoven
De Soemeersingel en directe omgeving.
De Soemeersingel in Helenaveen
De St,. Willibrorduskerk aan de markt
De vlierdense bossen
De wieger
Deurnes kanaal
Deurnes kanaal in Neerkant
Deurnes peel
Deurnese peel
16


















































Deurnese Peel
Dit ligt eraan waarom dat de toerist hier is. Om cultuur te zien zou ik het centrum van Deurne
zeggen. Voor de natuur zou ik de Peel zeggen.
Er is geen mooiste plek er zijn vele hele mooie plekken om trots op te zijn
Er zijn er genoeg
Ga eens lekker fietsen tussen de varkens en kippen stallen in het buitengebied.
Gebied rond het kasteel
Griendtsveen in limburg
Griendtsveen, Helenaveen en de Markt in Deurne
Grientsveen ;)
Haageind
Haageind-kasteel
Helenaveen (17x)
Helenaveen / de peel
Helenaveen en de plek rond het kasteel
Helenaveen en griendtsveen
Het buitengebied met moderne agri bedrijven
Het centrum, toon kortooms park
Het kasteel
Het marktplein
Het marktplein centrum
Het peelgebied maar daar moet je dan wel van natuur houden.
Het tuinpad van mijn vader
Het Wiegerbos
Holten's molen
Holten's Molen
Ik wijs dan toch op onze mooie Peel
In natuurgebied de Peel
Is de peel
Kasteel (4x)
Kasteel Deurne
Kasteel e.o.
Kasteel en park
Kasteel is wel mooi, jammer dat er zo'n lelijk kaal park achter ligt
Kasteel omgeving
Kasteel park
Kasteel ruine en omgeving (zo lang Nooyen er geen varkensstallen neer schijt)
Kasteel tuin
Kasteel van Deurne, de Groote Peel, mooie markt met horeca
Kasteel,markt
Kasteel(tuin)
Kasteeldomein
Kasteelgebied (2x)
Kasteelpark (3x)
Kasteelpark , ossebeemd, heiakkerpark, en de peel
Kasteelpark met Ossenbeemd, Dinghuis, nieuwe school en watermolen etc.
Kasteelruine
Kasteelruine en park
Kasteeltuin (4x)
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Kasteeltuin Dierenpark
Kasteeltuin, Heiakkerpark en markt
Kasteeltuin, peel
Klein kasteel
Liessel
Maria Peel en Vreekse bos
Mariapeel (3x)
Markt (16x)
Markt / horeca
Markt Deurne
Markt en de Peel (2x)
Markt en de stationsstraat in Deurne
Markt en kasteeltuin
Markt en omgeving kasteel
Markt en stationsstraat in Deurne.
Markt in Deurne.
Markt met vele horeca
Markt of de natuur
Markt, de Peel
Markt, Kasteelruïne + omgeving
Marktplein (5x)
Marktplein in de zomer, kasteel
Marktplein met de kerk
Meanderende Aa bij het "Ommels brugske"
Natuur de bossen en de peel reservaten
NATUUR-LIJK
Natuurgebied de Peel
Neerkant en helenaveen
Oh, zonder enige twijfel het gebied rond de kastelen, eigenlijk een zeer ondergewaardeerd
gebied in Deurne.
Omgeving kasteel / dinghuis
Omgeving kasteeltuin
Omgeving kastelen
Omgeving oud kasteel
Ossenbeemd
Park (2x)
Park met ruine
Peel (18x)
Peel en de markt
Peel,en zandbos gebo ied
Peel. Walhalla
Peelgebied
Peelgebied. holtsemolen
Richting griendsveen bij het water
Ruïne incl dierenpark
Speuldries
Station
Stationslaan
Straatsebaan in Liessel
18



















Toon Kortooms park
Toon Kortoomspark
Tuinpad van mijn vader
Veengebieden
Verschillende plekken
Vlierden (2x)
Vlierdens Bossen
Walsberg, gebied richting Peel vanaf Lijsterweg
Wandelroute De oude AA
Watermolen, Kasteel en kasteeltuin
Weiger Museum en de Markt
Wieger - wiegersbos
Zandbos (3x)
Zandbos-buntven
Zeilberg (3x)
Zie toelichting
Zoveel mooie plekken

Toelichting
Mooiste
plek:
















Als de wind goed staat, zonder stank
Als er een gebouw is dat wordt onderschat in Deurne is het de St.
Willibrorduskerk aan de markt. Ook zou ik de Wieger willen noemen met het
omliggende Wiegersbos en het Groot kasteel met het Dinghuis.
Buntven en zijn omgeving zijn in alle seizoenen prachtig. Het marktplein met alle
horeca is erg mooi voor b.v. Fietsers en wandelaars . Invulling van het pand
"Rabobank / VVV" is Een super invulling. Ik vermoed dat er door meerdere
partijen voort varend aan is gewerkt..
De kasteeltuin wordt onderschat. Is lijkt mij ook meer uit te halen. Hopelijk helpt
de horeca die er nu komt daar aan mee.
De markt een mooie open ruimte met veel mogelijkheden en met een prachtig
stadhuis.
De markt is gezellig. Jammer dat Deurne nooit op haar verleden heeft ""willen
staan"". In Deurne is nog maar heel weinig over van haar historische gebouwen.
Men sloopt hier werkelijk alles wat van vroeger was en er is al heel veel gesloopt.
De natuur rondom Deurne is het ,mooiste wat we hebben. Koester het.
Deurne heeft héél véél mooie plekken : de peel in het bijzonder en alle
dorpskernen met hun kerken en dorpshuizen hebben wel iets moois/bijzonders,
de vele molens en de vele andere oude gebouwen.
Geen bijzondere onderscheiden plekken gebouwen karakteristieken .....totale
uitstraling dorps, redelijk netjes . (punt)
Helaas komt er Horeca op het mooiste plekje en is er een bedrijfshotel aan de
overkant. Relaties!
Het ontbreekt aan verbindende fietsroutes / wandelpaden b.v. beekdal De Vlier
vanaf Kasteelpark naar Rijksmonumenten Zeilberg en de molens in Zeilberg en
Deurne
Het zou nog beter uitkomen als er meer nostalgische voorwerpen op het plein
zouden staan.Zoals een dorpspomp, oude aanzichten e.d
In de bebouwde kom vind ik de Wieger heel mooi en het park bij het Walhalla,
wat betreft natuur is het Broemeerbos prachtig. (maar ook heerlijk rustig, dus
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De
gemeente
Deurne heeft
geen mooie
plekken





Weet niet




dan stuur ik ze beter naar de Deurnese Peel/ Mariapeel in de hoop dat ze een
andere route kiezen.)
In deze door veel milieuvervuilende veehouderijen is het moeilijk om nog een
mooi plekje te vinden, echter de mariapeel is er gelukkig nog wel.
In ieder geval de gezelligste
Jammer, heel jammer dat het stuk waar eerder een brug lag over de vaart
9soemeersingel) niet meer toegankelijk is.
Kijkend over de velden, net geen last van de N270 maar wel net een snufje
boerenlucht. Houtkacheltje aan, muziekje aan en een drankje in de hand.
Genietend van de vertrouwde geluiden uit de stallen, van de kakelende kippen in
de ren, de tevreden hond aan de voet en spelende kittens om ons heen. En als
wij niet thuis zijn dan geven de kinderen een party. Muziek op 100, die verre
buurman heeft er geen last van of hij gedoogd het. Leven en laten leven. De
vrienden/vriendinnen uit Deurne centrum komen maar wat graag.
Met name de lokatie waarop het protestantse kerkje zich bevindt, inclusief de
nabij gelegen gracht (kanaal).
Nog een klein stukje peel zo als peel hoort te zijn.
Ver van de boeren....
Zie reactie op vraag 10. Deurne is niet te vergelijken met andere plaatsen.
Deurne is Deurne met zijn eigen schoonheid
Zo ook de kerken, markt, kasteel en museum.
De Peel is mooi om te zien, maar daar heeft de gemeente Deurne niet echt heel
veel over te zeggen, de peel is er gewoon. Ikzelf houd meer van mooi ontworpen
gebouwen en van goed ontworpen infrastructuur. Binnen de gemeente bevinden
zich weliswaar sporadisch zulke plekken, maar één mooi huis hier of één mooi
huis daar, vind ik niet voldoende om het als 'mooie plek' aan te duiden.
Bovendien vind ik dat de mooie gebouwen die zich nog in het centrum, of zijn
directe omgeving, bevinden verwaarloosd worden.
Teveel Varkens Stinkend Te weinig natuur Biotopen vernield door insentieve
landbouw en veeteelt
Daa
Verwijs toeristen altijd naar Griendtsveen / Helenaveen (Griendtsveen hoort niet
bij gemeente Deurne)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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