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District Deurne / Budget 2016 

Doelstellingennota Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANC IERING
 

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING 
 

1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en g edragen 
door goed en efficiënt bestuur  

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede 
samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en 
participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district. 

Budget  2016 
Exploitatie Ontvangsten 1.294.200 
Investering Ontvangsten 2.547.800 

 

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust 

 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. 

Budget  2016 
Exploitatie Ontvangsten 1.294.200 
Investering Ontvangsten 2.547.800 

 

 Acties 
1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad. 

1TDE060202 Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van 
nulpuntbudgettering 
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District Deurne / Budget 2016 

Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD
 

Beleidsdomein 01 WOONSTAD 

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne  

Bewoners van Deurne wonen graag in hun district en waarderen de verschillende 
sterke aspecten van het district. De publieke ruimte is aangenaam om in te vertoeven. 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 263.755 
Investering Ontvangsten 43.916 
Investering Uitgaven 5.450.410 

 

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden 

Deurnenaars kunnen gebruik maken van aangename, veilige en goed onderhouden 
openbare infrastructuur, met oog voor de noden van de verschillende soorten 
gebruikers. 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 263.755 
Investering Ontvangsten 43.916 
Investering Uitgaven 5.450.410 

 

 Acties 
1SDE010101 Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 85.395 
Investering Ontvangsten 43.916 
Investering Uitgaven 615.650 

  

Exploitatiebudget 
De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling blijven 
nagenoeg dezelfde als vorig jaar. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten, 
3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. Voor het onderhoud van de 
drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. We voorzien 10 000 euro 
voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. Voor het 
onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het 
districtsbestuur 60 000 euro. 3 000 euro wordt voor de jaarlijkse kerstverlichting aan 
het districtshuis voorzien. Ook wordt er 1 600 euro voorzien voor het onderhoud van 
de twee snelheidsinformatieborden die door het district zullen worden aangekocht. 

Investeringsbudget 
Er worden extra ontvangsten ingeschreven die zullen ontvangen worden van de stad 
i.k.v. de nieuwe REG-dotatieregeling voor de vernieuwing van de openbare verlichting 
die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2015.  
Wanneer een district investeert in het vervangen van verouderde, energieverslindende 
verlichting door nieuwe,  
energiezuinige LED verlichting conform het lichtplan en conform het gedefinieerd 
standaardmateriaal zal het district het  jaar nadien hiervoor een verhoogde dotatie 
ontvangen gelijk aan 20% van de investeringskost. Het bedrag dat in 2016 ontvangen 
zal worden obv de geïnvesteerde projecten van 2015 die voldoen aan de 
voorwaarden, bedraagt 43.916 euro. 
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District Deurne / Budget 2016 

 
 
Met dit investeringsbudget zal extra aandacht worden geschonken aan de investering 
van fietsvriendelijke maatregelen in het publiek domein. 
Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de 
plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 410 650 euro. Onder andere voor 
de verlichting in de volgende straten: 

 Buurt Kriekenhof 
 Bosuil fase 2, 3, 3bis 
 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Eugeen Fahylaan (fase 2) 
 Louis Janssenslaan 
 Cornelis Schutstraat: aanleg plein (OV) 
 Arenaplein voorzijde + lichtplan Arena 

 
 
1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden 
 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 178.360 
Investering Uitgaven 303.500 

  

Exploitatiebudget 
Het districtsbestuur kiest resoluut voor meer duurzame, vaste beplanting in plaats van 
jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Voor de aankoop van dit structureel 
groen wordt 41 000 euro gereserveerd. Het budget voor de bloemenmanden kan 
daardoor verder worden verlaagd.  Voor buurtonderhoud wordt 49 000 euro voorzien. 
Zowel voor Bosuil als voor Langbaanvelden wordt 20 000 euro voorzien voor het 
groenonderhoud. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting 
en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies 
(bodemonderzoek) en 10 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het 
kader van groenonderhoud. De vzw Regionaal Landschap Voorkempen ontvangt een 
toelage van 5 460 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinen aan Ertbrugge. 
Voor samentuinieren wordt 3 000 euro voorzien. 

Investeringsbudget 
Op investeringsbudget wordt het bedrag van 68 500 euro geïnvesteerd in structureel 
groen en groenaccenten in het straatbeeld. Aangezien bijen een belangrijke rol spelen 
in de biodiversiteit zal er worden geïnvesteerd in bijenhotels. Voor de heraanleg van 
de groene parking aan Silsburg wordt 165 000 euro voorzien. Tot slot wordt er 70 000 
euro vrijgemaakt voor de heraanleg van het plein aan de Cornelis Schutstraat. 

1SDE010103 Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van 
straten en pleinen 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 3.389.260 
 
Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. 
Het belangrijkste bedrag van 2 000 000 euro wordt voorzien voor de heraanleg van de 
rijweg, de voet-, fietspaden van de Ruggeveldlaan tussen de August Van de Wielelei 
en de Boterlaarbaan. Voor de heraanleg van de voorzijde van het Arenaplein wordt 
434 770 euro voorzien. Voor de Louis Janssenslaan wordt 170 000 euro 
gereserveerd. 
In 2016 wordt reeds 427 000 euro voorzien voor de start van de werken in de 
Kriekenhofbuurt. 
Samen met de gemeente Borsbeek wordt er een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Hiervoor 
wordt 10 000 euro voorzien. 
Voor een gedeelte van de districtenfietsroute (kop Diksmuidelaan – Vosstraat) wordt 
80 390 euro voorzien.  Dit project wordt samen met district Borgerhout uitgevoerd.  
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District Deurne / Budget 2016 

10 000 euro wordt geïnvesteerd in externe tekenopdrachten. 
Op vraag van Staten-Generaal verkeersveiligheid wordt er een ingreep voorzien in de 
schoolomgeving Wouter Haecklaan en kruispunt Wouter  Haecklaan/Collegelaan.  Het 
budget voor deze verkeersbegeleidende ingrepen wordt geraamd op 172 200 euro.  
De  nodige afspraken met district Borgerhout worden hierover gemaakt (grens 
Deurne/Borgerhout). In dit bedrag is ook ruimte voor investeringen in fietsvriendelijke 
maatregelen. Wachtbuizen voor toekomstige Velostations is hier slechts één 
voorbeeld van. Vanzelfsprekend zal aansluitend bij deze middelen elke ingreep in het 
publiek domein bekeken worden vanuit het standpunt van alle zwakke weggebruikers. 
Waar mogelijk worden reeds de eerste ‘zilveren lussen’ in het district uitgewerkt. 
Tot slot wordt er 44 900 euro voorzien voor de eindafrekening van de DOF-middelen. 
 

1SDE010104 Door regelmatig onderhoud blijven straten en pleinen in goede staat 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 817.000 
  
107 000 euro wordt voorzien voor kws, element- en betoncementverhardingen. Voor 
de Schotensesteenweg fase 2 (tussen Ruggeveldlaan en Eugeen Fahylaan) wordt  
500 000 euro gereserveerd. Daarnaast is er 20 000 euro voorzien voor kleine 
herstellingen. Het Keteleerstraatje wordt opgefrist. Hiervoor is 50 000 euro voorzien. 
In de Menegemlei wordt 110 000 euro geïnvesteerd. Tot slot worden de nodige 
budgetten voorzien voor kleine herstellingen aan kws en beton. 

1SDE010105 Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 165.000 
 
Investeringsbudget 
In 2016 staat o.a. het volgende op stapel : 

 Tweemontstraat  
 - vervangen rubberen ondergrond 
 - plaatsen ZAAVOE-doelen met stalen achterkant 
 - plaatsen belijning 

 Bremweide 
- plaatsen ZAAVOE-doelen met klimnet 

 Langbaanvelden 
- aanleggen kunstgras aan doelen 

 Tweegezusterslaan 
 - plaatsen korfbalpaal (en kunstgras en belijningen) 

 
Voor algemeen onderhoud wordt nog eens 20 000 euro voorzien. 
Vanzelfsprekend zal bij elke heraanleg rekening worden gehouden met sport-, zit- en 
spelmogelijkheden in het publiek domein. 

1SDE010106 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle 
kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 160.000 
 
Investeringsbudget 
Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien. Voor de heraanleg 
van de speeltuin in het Bisschoppenhofpark is 50 000 euro gereserveerd. Verder 
wordt er 75 000 geïnvesteerd in de heraanleg van de speeltuin in de Van Duyststraat. 
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District Deurne / Budget 2016 

In 2016 wordt 10 000 voorzien voor toekomststraten, of zogenaamde permanente 
speelstraten. 

 

 

1SDE0102 Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict 
(adviesbevoegdheid) 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 
 

 

 Acties 

1SDE010201 De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd in een (educatief) 
aanbod voor de Deurnenaar 

 Het districtsbestuur van Deurne blijft investeren in een vruchtbare samenwerking met 
de vzw Volkstuinen district Deurne. Ze worden indien nodig logistiek en administratief 
ondersteund. 

1SDE010202 Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid 
 

Het districtsbestuur ondersteunt onder andere de Samentuin Silsburg communicatief 
en administratief. Ook kunnen onder de noemer Village Fleuri bewoners 
ondersteuning aanvragen voor het opfleuren van hun straat. Tevens worden de 
Deurnenaars jaarlijks opgeroepen om deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd, 

 wat resulteert in mooie kleurrijke voortuinen en gevels. 

 

1SDE0103 projecten met grote impact op de omgeving verlopen in 
vlotte samenwerking met alle belanghebbenden 

  Acties 

1SDE010301 De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park 
Groot Schijn 

 Het districtsbestuur bepleit actief mee de vragen en noden van de verenigingen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn. 

1SDE010302 Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote 
projecten en dossiers 

 
  Het districtsbestuur zal aandringen bij de hogere overheid om de Bisschoppenhoflaan 

veiliger te maken voor de zwakker weggebruiker. Een voldoende breed 
dubbelrichtingsfietspad over de volledige lengte zou al een goede start zijn.  Maar ook 
de midddenberm moet grondig worden aangepakt. Verder zal er bij de verschillende 
hogere overheden worden aangedrongen voor een leefbaar Deurne met aandacht 
voor luchtkwaliteiten verdere vergroening. 
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District Deurne / Budget 2016 

1SDE0104 Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwel zijn 
(adviesbevoegdheid) 

 

  Acties 
 
1SDE010401 Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt 
 

Door zwerfvuil aan te pakken, kunnen we een overpopulatie van duiven en ratten 
vermijden. Tevens ondersteunen we stedelijke initiatieven om het voederen van 
zwerfkatten en duiven tegen te gaan en het steriliseren van zwerfkatten te promoten. 

 
1SDE010402 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden 

losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden 
   

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de hondenloopzones in 
haar district en treedt bemiddelend op waar nodig. 
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District Deurne / Budget 2016 

Doelstellingennota Beleidsdomein 02 VEILIGHEID
 

Beleidsdomein 02 VEILIGHEID 

1SDE0201 De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt 
optimaal (adviesbevoegdheid) 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 
 
 

  Acties 

1SDE020101 Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale 
politie 

 De lokale politie Antwerpen brieft het districtsbestuur op geregelde tijdstippen over 
relevante voorvallen en ontwikkelingen in het district. 

1SDE020102 Het veiligheidsoverleg volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en 
criminaliteitscijfers 

 Met behulp van het veiligheidsoverleg worden verschillende aspecten van het 
veiligheidsbeleid efficiënter en effectiever aangepakt. Extra aandacht zal gevraagd 
worden voor zwerfvuil en sluikstorten.  
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District Deurne / Budget 2016 

Doelstellingennota Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD
 

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 

1SDE0301 In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlo tte 
multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 
 
 

  Acties 

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger 

 Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds rekening met alle 
weggebruikers. Bij De Lijn gaat het district onder andere pleiten voor de 
ingebruikname van de technische lijn tussen de August Van de Wielelei en de 
Boterlaarbaan om een commerciële Noord-Zuid verbinding mogelijk te maken.  

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken 

 De aanleg en het onderhoud van kwalitatieve en veilige fietspaden staat steeds hoog 
op de agenda van het districtsbestuur. Het budget voor de aanleg en het onderhoud 
ervan vindt u onder 1SDE010103 en 1SDE010104. Het districtsbestuur wil verder 
investeren in fietsnietjes en fietsbergingen (in samenwerking met de stad Antwerpen). 
Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden om meer winkeliers te betrekken bij 
acties zoals ‘Met belgerinkel naar de winkel’. 

1SDE030103 - De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is 
maximaal kosteloos 

 Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds de bovenstaande 
doelstelling als norm. 
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District Deurne / Budget 2016 

Doelstellingennota Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERK ENDE STAD
 

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 

1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokal e economie 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 
 
 

 Acties 

1SDE040101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago en gekende trekkers 
(adviesbevoegdheid) 

 Het districtsbestuur ijvert voor kwalitatieve en aantrekkelijke winkelstraten in Deurne. 
Het staat in nauw contact met de verantwoordelijken en biedt steun bij contacten met 
hogere overheden en andere partners. 

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid) 

 Het districtsbestuur bepleit de middenstand van Deurne en ondersteunt dan ook graag 
de stedelijke initiatieven die de Deurnse detailhandel in de verf zetten. 

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod 

 Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de markten en foren in 
haar district en treedt bemiddelend op waar nodig. 
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Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD
 

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 

1SDE05 Deurnenaars ontplooien zich, vinden ontspanning en 
ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied  

Budget  2016 
Exploitatie Inkomsten 48.900 
Exploitatie Uitgaven 787.805 
Investering Uitgaven 30.000 

 

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deu rnenaars 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 102.320 

 

 Acties 

1SDE050101 Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste 
uitstraling worden gevierd 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 12.500 

 

 We zetten de 11 novemberviering verder met respect voor de jarenlange succesvolle 
traditie en het blazen van de Last Post op 11 plaatsen in Deurne waar de oorlog zijn 
sporen achtergelaten heeft. De Vlaamse Feestdag wordt met gepaste luister in de 
kijker gezet in de reeks van de traditionele vrijdagconcerten in het Openluchttheater. 
Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het AlgemeenVerbond van Oudstrijders 
en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd. 

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 89.820 

 

Ook in 2016 worden de traditionele evenementen georganiseerd: de reuzenstoet, de 
jaarlijkse taptoe, de bevrijdingsfeesten, … 
Er wordt nog een bedrag van 5 670 euro voorzien voor de afrekening van de 
Sinterklaasstoet 2015. Sinterklaas 2016 zal centraler in het district worden gevierd. 
 

1SDE0502 Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lo kaal cultuuraanbod 
en het forum om zichzelf te ontplooien 

Budget  2016 
Exploitatie Ontvangsten 48.900 
Exploitatie Uitgaven 272.550 
Investering Uitgaven 20.000 
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Acties  

1SDE050201 Het door Deurne aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt 
naar de verschillende buurten 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 71.000 

 

 Ook in 2016 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot 
in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 20 000 euro. Zo 
wordt door hen voor 10 000 euro ook een klassiek concert op locatie georganiseerd, 
buiten de muren van het cultuurcentrum. Daarnaast worden ook de beeldende 
kunsten in de schijnwerpers gezet. Met 11 000 euro bouwt het districtsbestuur het 
expobeleid in het districtshuis en op verschillende locaties in Deurne verder uit. Het 
pop-upfestival TuBa krijgt ook in 2016 een spin-off. Met een budget van 10 000 euro 
wordt in de Arenabuurt een gelijkaardig project op touw gezet: Arena Utopia.  
5 000 euro wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met 
Deurnse scholen. Tot slot wordt er voor 10 000 euro een nieuw project uitgewerkt op 
de Bremweide. 

1SDE050202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 
realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod 

Budget  2016 
Exploitatie Ontvangsten 48.900 
Exploitatie Uitgaven 123.400 

 

 Het district ontvangt in 2015 subsidies ten bedrage van 48 900 euro in het kader van 
het lokaal cultuurbeleid. 

 Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van 
cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2015 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de 
volgende projecten een toelage toe: 

 concerten in het Openluchttheater 35 000 
 Deurne Wintert! 18 000  
 De Quaeye Werelt 5 000 
 Deurnroosje 5 000 
 Urban artfestival 8 000  
 Kunstroute 3 400  
 Laureaten van de kunst 2 000  
 Activiteiten voor taal- en leesbevordering 2 000  

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en  
25 000 euro aan projectsubsidies. 

1SDE050203 De cultuurraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te 
vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 1.000 

 

 Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in de vorm van een te 
besteden budget van 1 000 euro. 
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1SDE050204 Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 20.000 

 

 Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met 
kleine en grote ‘k’ in het Deurnse straatbeeld. In 2016 wordt er voor 20 000 euro een 
stripmuur uitgewerkt aan de bibliotheek Arena. 

1SDE050205 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek en bepaalt de beeldvorming 
over heden en verleden van het district 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 51.140 

 

 Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. Bovendien 
wordt er dit jaar een extra inspanning gedaan voor de Deurnse musea waardoor ze 
samen het bedrag van 10 140 euro ontvangen. In 2016 wordt er 20 000 euro voorzien 
voor een locatieonderzoek voor een Deurns Museum. Ook worden dit jaar de Hoven 
van Plaisantie weer in de kijker gezet met een concert, waarvoor 5 000 euro wordt 
voorzien. Met de voorziene 1 000 euro wordt de Deurnse erfgoedbeeldbank 
onderhouden, bijgevuld en openbaar gemaakt (Schatten van Deurne). Tot slot wordt 
er in 2016 reeds 15 000 euro voorzien voor het opstellen van een inventaris van de 
erfgoedlijst van Deurnse woningen. 

1SDE050206 Door middel van ontmoeting wordt het netwerk van de Deurnenaars versterkt en 
kunnen ze zich verder ontplooien 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 26.010 

 

Door middel van een toelage van 26 010 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 
2016 mee buurthuis ’t Pleintje. 
 

1SDE0503 Meer Deurnenaars sporten of bewegen waardo or de mentale 
en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing e n de 
samenhorigheid wordt bevorderd 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 118.000 

 

 Acties 

1SDE050301 Het door Deurne aangeboden sportaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt 
naar de verschillende buurten 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 34.300 

 

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert 
daarvoor de laureatenviering in 2016 in het cultuurcentrum (cc Rix was wegens het 
succes te klein geworden), voor een budget van 4 500 euro. Ook wordt 1 700 euro 
voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run. Twee doelgroepen 
worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorensportdag (met locaties 
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over heel Deurne) wordt 1 000 euro voorzien, voor G-sporten wordt het budget in 
2016 gevoelig opgetrokken. Het district organiseert ook twee toegankelijke 
evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 500 
euro) en de Rivierenhofloop (16 600 euro). 

1SDE050302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 
realiseren van een evenwichtig sportaanbod 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 82.700 

 

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, 
voorziet het districtsbestuur 4 000 euro voor EHBO-cursussen voor 
sportclubmedewerkers. Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur 
in de vorm van jeugdsportcheques (13 500 euro) en seniorensportcheques  
(13 500 euro). Daarnaast wordt ook voor 23 000 euro aan werkingssubsidies en  
12 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Dit 
laatste bedrag is om nieuwe projecten te ondersteunen. 

Projecten die reeds hun duurzaamheid hebben bewezen worden ondersteund met 
structurele subsidies: 

Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events) 3 000 
Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielerspurters) 7 000 
Subsidie Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) 250 
Subsidie Bevrijdingsloop (Brabo AC) 1 200 
Subsidie Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) 2 000 
Subsidie Enkel- en jeugdtornooi (Royal Antwerp TC) 2 000 
Subsidie Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) 500 
Subsidie Tornooi mevr. Duflou (Rapid AC) 750 

 

1SDE050303 De sportraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te 
vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 1.000 

 

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te 
besteden budget van 1 000 euro. 

 

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 147.235 

 

 Acties 

1SDE050401 Het door Deurne aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt 
naar de verschillende buurten 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 48.335 
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Het districtsbestuur organiseert in 2016 ook de viering van de vijfenzeventigjarigen.  
4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Om activiteiten met Deurnenaars 
van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het 2 000 euro. Ook voor de 
seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien. De seniorenvrijwilligers kunnen 
rekenen op een totaal van 2 000 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van  
2 000 euro. Vanaf 2016 worden er verschillende nieuwe projecten opgestart: Warme 
buurt en fietstaxi’s voor senioren. Respectievelijk wordt er 12 000 euro en 10 000 euro 
voorzien voor deze vernieuwende projecten. 

1SDE050402 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 
realiseren van een evenwichtig seniorenaanbod 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 75.850 

 

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur 
voor 15 000 euro aan projectsubsidies aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies. 
Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de 
organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), het 
vormingsaanbod gaat vanaf 2016 extra aandacht besteden aan e-inclusie om ook de 
‘digibeten’ gemakkelijk verder te kunnen helpen (4 500 euro), de 
vrijdagnamiddagconcerten in het Openluchttheater (20 000) en een kunstproject voor 
senioren (3 000 euro). Tot slot is er een structurele toelage voorzien voor OKRA 
Kronenburg van 800 euro. 

1SDE050403 De seniorenraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed 
te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 2.550 

 

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in de vorm van een 
te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad.  
2 200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de 
aankoop van benodigde documentatie. 

 

1SDE050404 In samenwerking met andere partners worden blinde vlekken in het zorgaanbod 
gedetecteerd en ingevuld 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 20.500 

 

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor 
de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8 500 euro. Voor de 
mantelzorgpremies is er een totaal van 7 000 euro voorzien. Om het aanwezige 
zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag 
voor de senior opgezet. 
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1SDE0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren  voldoende fysieke en 
mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspan nen en te 
ontplooien 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 147.700 

 

 Acties 

1SDE050501 Het door Deurne aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en 
trekt naar de verschillende buurten 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 79.200 

 

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-
kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt 
het totale budget voor 2016 op 30 000 euro. Ook worden er jaarlijks verschillende 
grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke 
speelse thema’s. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 27 100 euro. Op 
woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de 
atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt. Om alle monitoren te vormen en 
hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro. In het kader van een 
professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de 
Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van T-shirts voor 1 500 euro. Een 
belangrijk nieuw project in 2016 is het voorzien van fruit en verse soep voor de 
Deurnse scholen. Voor de uitbouw van dit project wordt in 2016 reeds 15 000 euro 
voorzien op het budget. 

 

1SDE050502 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 
realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 47.500 

 

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal 
Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater in het Provinciaal 
Groendomein Rivierenhof, voor 7 500 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van  
20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. De Deurnse jeugdverenigingen 
worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor 
een totaal van 4 100 euro. 2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het 
onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de Jeugdbeweging 
worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor 
voorziet het districtsbestuur 5 000 euro. Tot slot voorziet het districtsbestuur ook voor 
verschillende jeugdverenigingen structurele ondersteuning: 

 
Structurele ondersteuning Chiro Josto 1 200 

Structurele ondersteuning Scouts Rumoldus 1 500 

Structurele ondersteuning Scouts Bernadette 1 200 
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1SDE050503 Kinderen, tieners, jongeren en jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het 
district 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 21.000 

 

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te 
besteden budget van 1 000 euro. In 2016 zal er ook een onderzoek opgestart worden 
voor het Speelweefselruimte in het district. Hiervoor wordt in een eerste fase 20 000 
euro voorzien. 
 

1SDE050504 Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) 
ruimtes om te repeteren, experimenteren en fuiven 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 

 Het districtsbestuur blijft zich samen met het stadsbestuur inzetten voor een 
jeugdcentrum in Deurne. Er is in 2016 geen budget nodig van het district Deurne om 
deze doelstelling na te streven. 

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenig ingsleven 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 10.000 

 

 Acties 

1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur 

Budget  2016 
Investering Uitgaven 10.000 

 

 Er wordt een investeringsubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van  
10 000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop beroep doen. 
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Doelstellingennota Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE  STAD
 

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 

1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en g edragen 
door goed en efficiënt bestuur  

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 274.400 
Investeringen Uitgaven 8.500 

 

1TDE0601 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het 
lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 48.000 

 

 Acties 

1TDE060101 beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en 
ondersteund met de nodige middelen 

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 

 Het districtsbestuur staat hiervoor in nauw overleg met de andere districten en het 
stadsbestuur. 

1TDE060102 Het districtsbestuur krijgt de nodige ondersteuning en wordt optimaal betrokken 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 48.000 

 

 De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen ook in 2015 in totaal 45 000 
euro. Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden, 
voorziet het districtsbestuur 3 000 euro. 

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is rea listisch en risicobewust 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 53.800 
Investeringen Uitgaven 8.500 
 

Acties 

1TDE060203 Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve 
uitvoering van haar dagelijkse werking 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 53.800 
Investering Uitgaven 8.500 
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Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en 
kantoorbenodigdheden. 10 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen 
aan bureaumaterieel. Met dit bedrag zullen onder andere de ‘artisjoklampen’ in de 
ontvangsthal professioneel worden gereinigd. 500 euro is voorzien voor het 
klassementssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen 
wordt 2 000 euro voorzien.16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en 
representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren 
wordt er 1 300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het 
district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding.  

Op investeringsbudget wordt er 5 000 euro voorzien voor een verdere ondersteuning 
van de e-inclusie, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de computerklas van het 
districtshuis (waar de opleidingen van de senioren doorgaan) optimaal mobiel wordt 
uitgerust. Daarnaast wordt er 3 500 euro geïnvesteerd in een bakfiets voor de 
jeugddienst zodat ze met het nodige materiaal de buurten kunnen intrekken.

1TDE0603 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide 
participatiemogelijkheden worden burgers sterk betr okken bij het 
beleid 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 172.600 
 

 Acties 

1TDE060301 Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale 
projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 81.500 

 

Het districtsbestuur gaat in 2016 sterker inzetten op inspraak. Er wordt een 
diversiteitsraad opgericht en hiervoor wordt 1 000 euro voorzien. Verder zullen er 
klankbordmomenten worden georganiseerd in het kader van armoedebestrijding. Het 
budget hiervoor bedraagt 10 000 euro. Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de 
uitbouw van een wijkbudget.  Buurtbewoners kunnen op basis van een reglement 
hiervoor projecten indienen. Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro 
gereserveerd. Ook is telkens 250 euro bestemd voor animatiemateriaal bij 
inspraakmomenten en de huur van locaties. 

 

1TDE060302 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de 
Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker 
gezet 

Budget  2016 
Exploitatie Uitgaven 91.100 

 

Het districtsbestuur voorziet 50 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van 
Deurne. Er is tevens nood aan kwalitatieve foto’s die passen in de 
communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 15 000 
euro. 7 000 euro subsidie wordt zoals jaarlijks verleend voor het tijdschrift ‘De 
volkstuinder’. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de 
nieuwe inwoners van Deurne. 6 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. Eén 
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dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties 
specifiek in de kijker, tijdens ‘Dagje Deurne’. Hiervoor wordt in 2016 een bedrag van  
5 000 euro voorzien. Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse 
campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, in samenwerking met de Bond Beter 
Leefmilieu. Voor sommige gelegenheden is het opportuun gadgets aan te bieden aan 
de deelnemers en bezoekers, 5 000 euro is hiervoor bestemd. 
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Structurele subsidie Atletiekmeeting, vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 
480, 2100 Deurne, NBE0479671433 250

Structurele subsidie Bevrijdingsloop, vzw Brabo Atletiekclub, Ruggeveldlaan 
480, 2100 Deurne, NBE0459821867 1.200

Structurele subsidie Dubbeltornooi, Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 
2100 Deurne, NBE0415013114 2.000

Structurele subsidie Enkel- en jeugdtornooi,  Royal Antwerp TC, 
Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114 2.000

Structurele subsidie Kidsdorp Profronde Deurne, FV Deurne Druist, Du 
Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580 500

Structurele subsidie Tornooi mevr. Duflou, vzw Kon. Rapid A.C., Hendrik 
Meyslaan 6, 2100 Deurne, NBE0419442846 750

G-sport : structurele subsidie Rolstoeltennistornooi, vzw Club Ter Rivieren 
Deurne Tennisclub, Van Baurscheitlaan 1, 2100 Deurne, NBE0409253490

Structurele subsidie Chiro Josto, Herrystraat 22, 2100 Deurne, 
NXX0013834079
Structurele subsidie 43ste Sint-Rumoldus, August Van de Wielelei 218, 2100 
Deurne, NXX0011930901
Structurele subsidie Scouts Sint-Bernadette, Schotensesteenweg 420, 2100 
Deurne, NXX0026217417
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