
Team 2030 Deurne 

 
De voorloper van Team 2030 Deurne is ontstaan 
tijdens een vergadering met het platform Diaconie, 
de Wereldwinkel en het milieu-educatiecentrum d’n 
Ossenbeemd. Na initiatief van het team besloot de 
gemeenteraad van Deurne op 5 november 2014 
om zich aan te melden als millenniumgemeente. 
De groep noemde zich toen Team 2015 Deurne. 
Met de komst van de Global Goals werd dit Team 
2030 Deurne. Toen Deurne werd uitgeroepen tot 
millenniumgemeente kreeg Team 2015 een eenmalig bedrag van ongeveer €1500. Hiernaast zijn er 
geen subsidies of contributies beschikbaar gesteld.  

  
Samenwerking 
Team 2030 Deurne heeft contact met de gemeente en 
heeft binnen de gemeente een contactpersoon. Deze 
persoon gebruikt een paar uur per maand om het 
team te helpen met zijn werkzaamheden, maar het 
Team handelt volledig op eigen initiatief. 
In Team 2030 Deurne zitten vertegenwoordigers van 
allerlei verenigingen en stichtingen in Deurne die 
concreet werken aan een of meerdere de Global 
Goals. Het Team wordt helemaal gerund door 
inwoners van Deurne, voor inwoners van Deurne. 
Team 2030 Deurne is dus een mooi voorbeeld van 
hoe de Global Goals worden toegepast op lokaal 
niveau en hoe inwoners bij de Goals betrokken 
kunnen worden. 

 
Doel 
Het doel van Team 2030 Deurne is om op lokaal niveau concreet een steentje bij te dragen aan het 
realiseren van de Global Goals. Om dit te bereiken, zijn ze in het Team naast de activiteiten 
voornamelijk bezig geweest met publiciteit en bewustwording. Dit zie je terug op hun actieve sociale 
media kanalen, waar veel aandacht wordt geschonken aan lokale en nationale activiteiten over 
duurzaamheid en de Global Goals. Ook wordt er momenteel gekeken om Team 2030 Deurne in een 
verenigingsvorm of stichtingsvorm te gieten. 
 
Activiteiten 
Het Team is op verschillende vlakken actief. Naast de 
tweemaandelijkse vergadering, houden ze zich bezig 
met aandacht krijgen voor de Global Goals. Zo staan 
ze op informatiemarkten en op de markt Groen 
Deurne, maar zorgen ze ook voor aandacht van 
plaatselijke politieke partijen en in de lokale kranten. 
Onlangs heeft Team 2030 Deurne een tentoonstelling 
georganiseerd in het gemeentehuis. Hier werden 
posters tentoongesteld van lokale organisaties in 
Deurne die meewerken aan de realisatie van de Global 
Goals. Aan deze tentoonstelling deden onder andere 
de Wereldwinkel, Het Repair Café Deurne en Stichting 
Brasada mee. In deze tentoonstelling hing ook een 
poster over hoe een Deurnenaar zelf kan bijdragen 
aan de Global Goals. Aan de hand van een schema is er per doel uitgewerkt wat er lokaal kan worden 
gedaan om bij te dragen aan het realiseren van de betreffende Global Goal. 
 
Social media 
Team 2030 Deurne is zeer actief op sociale media. Zo zijn ze voornamelijk terug te vinden op Twitter 
en Facebook onder de naam ‘Team2030Deurne’. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
team2030deurne@gmail.com.  

mailto:team2030deurne@gmail.com

