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Gemeente berichten
Week 8 • 23 februari 2017

deurnes nieuws
Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente
Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor
een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u
zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Afsluitingen van wegen tijdens carnaval
Van 25 tot en met 28 februari 2017 zijn er diverse carnavalsoptochten en
activiteiten in de gemeente Deurne. Voor de veiligheid van de deelnemers
en de bezoekers worden diverse wegen tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Aan de hulpdiensten moet altijd doorgang worden verleend.
Activiteiten op de Markt in Deurne
• zaterdag 25 februari van 13.00 tot 19.00 uur
• zondag 26 februari van 13.00 tot 20.00 uur
• maandag 27 februari van 11.00 tot 01.30 uur
• dinsdag 28 februari van 11.00 tot 00.00 uur
Optocht zondag 26 februari in het centrum van Deurne

De route van de optocht: Derpsestraat - Tramstraat - Stationsplein - Spoorlaan - Stationsstraat - Markt - Visser - Kruisstraat - Kerkstraat - Molenlaan - Europastraat, waarna ontbinding van de optocht op de rotonde Europastraat - Molenstraat - Hogeweg van 13.00 tot 17.00 uur.
Optocht zondag 26 februari in Liessel

De route van de optocht: Oude Molen - Hoofdstraat - Sint Hubertusstraat
- Zandstraat - Hoofdstraat, waarna ontbinding van de optocht bij Hoofdstraat 81 van 13.30 tot 16.30 uur.
Optocht zondag 26 februari in Neerkant

De route van de optocht: opstellen op de hoek Steenstraat - Broekstraat
-Dorpsstraat - Pijlkruidweg, waarna de route volgt via Dorpsstraat - Keulsebaan - Schotselaan - Potterschans - Vinkenbroek - Uitleg - Brandsmastraat - Sint Vincentiusstraat, waarna ontbinding van de optocht op het
plein voor de kerk van 13.00 tot 17.00 uur.
Optocht maandag 27 februari in Vlierden

De route van de optocht: opstellen op de Belgerenseweg, waarna de route
volgt via Brouwhuisweg - Pastoriestraat - Vlierdenseweg, waarna ontbinding van de optocht ter hoogte van de Oude Torenweg van 10.30 tot 12.30
uur.
Optocht maandag 27 februari in Zeilberg

De route van de optocht: opstellen op de Maassingel, waarna de route volgt
over Hagelkruisweg - Duiker - Peelklamp - Arenbroek - Zeilbergsestraat Parallelweg - Mariastraat - Irenestraat - Beatrixstraat - Blasiusstraat - Zeilbergsestraat van 12.00 tot 17.00 uur.
Optocht dinsdag 28 februari in Helenaveen

De route van de optocht: Lagebrugweg - Oude Peelstraat - Pastoor van
Haarenstraat - Pastoor Kerssemakersstraat - Pastoor Bijnenstraat - ds. Swaluestraat - Soemeersingel - Oude Peelstraat, waarna ontbinding van de
optocht nabij de Lagebrugweg van 13.00 tot 16.30 uur.
Het is mogelijk dat bepaalde wegafsluitingen enige tijd korter of langer
duren.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Neerkant,
2e herziening’
Het bestemmingsplan voor kom Neerkant wordt vernieuwd. Er vindt
een zogenoemde ‘2e herziening’ plaats. Op 21 februari 2017 heeft het
college van Burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan
van deze 2e herziening vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen.
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd vanaf 24 februari 2017 gedurende zes weken. Kijk voor de officiële bekendmaking op
www.deurne.nl/officielebekendmakingen>donderdag 23 februari 2017.

30 of 40 dagen zonder alcohol, ga jij de uitdaging aan?
De werkgroep Lekker Fris in Deurne daagt iedereen
in Deurne uit om mee te doen met de actie IkPas en
30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Battle on the
Dancefloor-winnaar Davy Denkers, Roos van Otterdijk
(bekend van het BNN tv-programma Undateables),
veldrijdsters Yara Kastelijn en Sanne van Paassen, personal trainer Jaimy Duijmelinck en wethouder Marinus
Biemans hebben zich al aangemeld. Wie volgt?
•	
30 dagen zonder alcohol: van woensdag 1 maart tot
en met donderdag 30 maart
•	40 dagen zonder alcohol: van woensdag 1 maart tot
en met zondag 9 april
• Meld je vooraf aan, dit kan niet meer als de actie
eenmaal is gestart

Op carnavalsmaandag en –dinsdag is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Ook het kantoor van Zorg in
Deurne is die dag dicht. De gemeente en Zorg in Deurne zijn ook telefonisch niet bereikbaar.
Voor geboorteaangiften en overlijdensaangiften is de
ambtenaar van de burgerlijke stand telefonisch bereikbaar op maandag 27 februari tussen 09.00 en 10.00 uur
op telefoonnummer: 06-30633480.
Wilt u tijdens de carnavalsdagen een afspraak maken,
bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen? Ga dan naar www.deurne.nl.
Melding doorgeven

Wilt u tijdens carnaval een melding doorgeven, bij-

Bedankt voor uw hulp en een héle fijne carnaval gewenst.

Namens alle carnavalsverenigingen en de gemeente Deurne alvast bedankt voor uw hulp bij het opruimen!
We wensen u een hele fijne carnaval toe!
Prins Frans van de Dors(t)vlegels
Prins Rob van de Peelstrekels
Prins Jan-Willem van de Heikneuters
Prins Bram van de Kei
Prins Antoine van de Pottenbakkers
Prins Leon van de Ulewappers
Prins Leon van de Peelpluimen

Voor een dringende melding kunt u contact opnemen
met telefoonnummer 0493 – 38 77 77.
Spoedmelding jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én
een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, telefoonnummer 088 – 06 66
999. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.
Vanaf woensdag 1 maart zijn de gemeente en Zorg in
Deurne u graag weer van dienst.

De afgelopen twee jaar was er tijdens carnaval in Deurne een piek te zien in het aantal inbraken. In 2015 werd
er tijdens carnaval 6 keer ingebroken en vorig jaar maar
liefst 9 keer. Er werd vooral ingebroken in de middag
en de avond. Moet je daarom dit jaar maar thuis blijven
tijdens carnaval? Dat hoeft niet, want met een paar simpele maatregelen kun je de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen.
• Alleen de deur achter je dichttrekken is niet voldoende, alle ramen en deuren moeten echt met een sleutel
op slot gedraaid worden
• Laat na vertrek een bewoonde indruk achter, laat bijvoorbeeld wat glazen op tafel staan
• Maak van je woning geen etalage, leg je tablet of
smartphone uit het zicht
• Laat in en om je huis lampen branden
• Gebruik geen klein lichtje om te doen of je thuis bent,
daar prikken inbrekers wel doorheen. Laat bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping een lamp aan
• Informeer directe buren of bevriende straatbewoners
als je op wintersport of vakantie gaat. Zij kunnen bij
verdachte situaties 112 bellen

• Richt een WhatsApp-groep op in je buurt. En laat de
beheerder van je groep zich aansluiten bij de Deurne
Alert-WhatsAppgroep van je dorp of wijk. Kijk voor
meer info op de Facebook-pagina van Deurne Alert
Verdachte situatie? Bel 112

Herken jij tussen de carnavalsvierders een echte inbreker? Of zie je een verdachte situatie? Bel dan vooral 112.
Door je melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de
inbreker oppakken.
Zoals ook de politie benadrukt: liever tien keer voor
niets gebeld, dan één keer te weinig!

Scherp toezicht op carnavalswagens

De belangrijkste regels

Aan alle deelnemers aan de optochten vragen we om zo min mogelijk materiaal uit te delen of te strooien wat uiteindelijk toch op straat terecht komt.
Zo zorgen we er met elkaar voor, dat de hoeveelheid afval te overzien is.

voorbeeld van kapotte straatverlichting of losliggende
stoeptegels?
Dan kunt u terecht op www.deurne.nl > Melding doen.

Terwijl jij met vrienden of familie plezier maakt in de
kroeg of naar de optocht staat te kijken, slaan inbrekers
hun slag. Als je dan thuiskomt en ziet dat er iemand binnen is geweest en aan je spullen heeft gezeten, eindigt
carnaval met een flinke kater.

Het afval veegt u eenvoudig met de bezem in de goot

Zo min mogelijk strooimateriaal

Doe jij mee met de actie IkPas? Deel je ervaring of foto
via facebook www.facebook.com/gemeentedeurne of
Twitter mee met #ikpas.

Herken jij de echte inbreker?

Het is iets waar we niet meteen bij stil staan. Het afval dat achterblijft na
een carnavalsoptocht. En toch ligt het er gewoon als de laatste wagen de
bocht om is. Na een paar dagen en wellicht een regenbuitje, verandert het
afval in een grote smurrie waar vrijwel iedereen zich aan ergert.
We vragen u om samen met uw buren het carnavalsafval in uw straat of
voor uw woning op te ruimen na de optocht. Zo is uw directe leefomgeving
weer snel netjes. U kunt het afval eenvoudig in de goot vegen zodat de
veegwagens van de gemeente het op kunnen pikken. Een kleine moeite
voor u, een heel groot plezier voor ons allemaal!

Deel je ervaring via sociale media

Gemeente en Zorg in Deurne gesloten op 27 en 28 februari

Ook dit jaar slaan de carnavalsverenigingen, gemeente
en politie opnieuw de handen ineen om overlast en gevaarlijke situaties met carnavalswagens te voorkomen.
Vorig jaar is er voor het eerst strenger toezicht geweest.
Dit is als positief ervaren. Het doel is om ook dit jaar het
carnaval goed te laten verlopen. In 2015 kregen de gemeente, politie en de carnavalsverenigingen nog tientallen klachten binnen. Ze gingen met name over jongeren die met carnavalswagens en platte wagens buiten
de optochten om door de dorpen reden. Zij veroorzaakten (geluids)overlast en gevaarlijke verkeerssituaties.
Vorig jaar is er daarom strenger toezicht gehouden. Het
aantal klachten liep toen terug tot bijna nul.

Uw straat ook dit jaar weer netjes en schoon
na de carnavalsoptocht?

•	
Aanmelden kan via www.ikpas.nl
• 
Na aanmelding kun je in het gemeentehuis een
polsbandje ophalen (zolang de voorraad strekt).
Hiermee laat je zien dat je meedoet
• Je kan in je eentje meedoen, maar ook samen met
collega’s, familie of vrienden
• Als je in Deurne werkt, maar niet woont, kun je bij
aanmelding de postcode gebruiken van de organisatie waar je werkt

Met het scherper toezicht willen de carnavalsverenigingen, gemeente en politie overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Zo blijft carnaval voor iedereen een
leuk feest. De belangrijkste regels zijn:
• Deelnemers die zich niet aan de regels houden, kunnen door de carnavalsvereniging uit de optocht worden gezet

• Vanuit veiligheidsoogpunt mogen er buiten een optocht geen mensen op (carnavals)wagens of aanhangers vervoerd worden
• Als deelnemers uit de optocht worden gezet, ontvangen zij van de gemeente een brief waarin staat dat het
voertuig binnen 30 minuten weg moet zijn. Dit geldt
ook als je je buiten een optocht in Deurne ophoudt met
mensen op de wagen
• Geef je hieraan geen gehoor, dan is er kans op een
flinke boete. Deze bedraagt € 5.000 per uur, met een
maximum van € 10.000
• Verder kan de politie maatregelen treffen, onder andere op het gebied van alcoholgebruik, personen in of
op aanhangwagens en geluidsoverlast
• Bij herhaaldelijke overtredingen, kunnen de gemeente en de politie besluiten om het voertuig in beslag te
nemen
Meer informatie is te vinden op www.deurne.nl >
Carnaval. Ook krijgen alle deelnemers aan de optochten een nieuwsbrief waarin staat welke regels er gelden
tijdens carnaval en wat de gevolgen kunnen zijn als je
je daar niet aan houdt.

Werk aan de Betuweroute duurt langer
De Betuweroute wordt op Duits grondgebied uitgebreid
met een derde spoor. Dit moet ervoor zorgen dat er in de
toekomst meer goederentreinen kunnen rijden tussen de
haven van Rotterdam en het Ruhrgebied in Duitsland. De
aanleg van dit derde spoor zou in 2022 klaar zijn. Vorige
week heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en
Milieu laten weten dat het werk pas later klaar zal zijn.
Dit komt doordat de afgifte van bouwvergunningen in
Duitsland langer duurt dan verwacht.
Tijdens de werkzaamheden aan de Betuweroute worden
goederentreinen omgeleid over de Brabantroute, die door
Deurne loopt. De gemeente vindt het erg vervelend dat

het omleiden van de treinen langer gaat duren. Helaas
kunnen we hier weinig aan veranderen. We zijn afhankelijk van de voortgang van het werk in Duitsland. Wel doen
we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de aanleg van raildempers en
geluidsschermen, het verbeteren van de overwegen Liesselseweg en Vlierdenseweg en de bouw van de spoortunnel bij de Binderendreef. Spoorbeheerder ProRail bekijkt
op dit moment wat de precieze gevolgen zijn van het feit
dat het werk aan de Betuweroute langer duurt. Zodra wij
hierover meer informatie beschikbaar hebben, informeren wij u daarover.
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Tweede Kamer verkiezingen

Tweede Kamer verkiezingen

woensdag 15 maart 2017

woensdag 15 maart 2017

Op woensdag 15 maart mogen we naar de stembus. Dan zijn
de Tweede Kamer verkiezingen.

en op de achterzijde van de kandidatenlijst, die nog huis-aanhuis wordt bezorgd.

Stempas

Geldig identiteitsbewijs

Om te mogen stemmen heeft u een stempas en een geldig
identiteitsbewijs nodig. De stempas ontvangt u uiterlijk op
woensdag 1 maart. Op de stempas staat het stemlokaal dat bij
u in de buurt ligt. Maar als u wilt mag u ook bij een ander
stembureau in de gemeente Deurne stemmen.
Een overzicht van alle stembureaus vindt u op www.deurne.nl

Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Neem uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau, want
daar wordt naar gevraagd.
Voor deze verkiezingen geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dus geldig tot 16 maart 2012
of later.

Meer informatie

Informatie over de verkiezingen vindt u op www.deurne.nl >
Verkiezingen. U kunt ook terecht op www.facebook.com/gemeentedeurne. Of meld u aan voor onze digitale Nieuwsmail.
Ga hiervoor naar www.deurne.nl/Nieuwsmail. U kunt de gemeente ook volgen op Twitter @gemdeurne.
Heeft u vragen over de verkiezingen?

Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van de
gemeente op telefoonnummer 0493 – 38 77 11 of stuurt u een
e-mail naar verkiezingen@deurne.nl.
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