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Gemeente berichten
Week 13 • 30 maart 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.

Agenda’s van de raadscommissies
Op 3 april vergadert de commissie Wonen & Vastgoed. In deze vergadering
wordt de volgende onderwerpen besproken: Principeverzoek Wilgenroosweg 6, Principeverzoek woningen Leembaan, Beheersverordening Willibrordhaeghe, Bestemmingsplan Hoek Molenstraat-Stijn Streuvelslaan en
Verklaring geen bedenkingen wooninvulling Zandbosweg.
Voor de commissie Samenleving van 5 april staat de Notitie Armoedepreventie op de agenda. In de commissie Bestuur van 6 april wordt de Notitie
Burgerbegroting besproken.
De commissie Ruimte & Economie van 4 april gaat niet door.
Meer informatie

Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. De agenda’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Meer informatie kunt u vinden op www.deurne.nl > Menu > Bestuur &
Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raad en commissies.

Met alle ouders naar het theater!

‘En nou is het afgelopen!’
Ben je een ouder van een leerling van een basisschool in Deurne? Dan
kun je vrijkaartjes krijgen voor de voorstelling ‘En nou is het afgelopen!’.
Deze humoristische voorstelling gaat over hoe je als vader of moeder kunt
zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport én daarbuiten zoals op
school. Wil je hier naar toe? Meld je nu aan: www.ennouishetafgelopen.nl
want vol is vol!
De voorstelling is op maandag 10 april, in het Cultuur Centrum Deurne.
De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling start om 20.00 tot 21.20 uur.
De toegang is voor ouders gratis (normale prijs €20) mits je dus vooraf
een kaartje reserveert via www.ennouishetafgelopen.nl. Let op: reserveer
alleen een kaartje als je ook écht komt, anders kunnen andere ouders er
wellicht niet in die de voorstelling graag hadden willen zien.
En nou is het afgelopen!

In de voorstelling volgen we een gezin op een zaterdag dat alle drie de
kinderen een wedstrijd hebben. Van het ontbijt ’s ochtends vroeg tot het
naar bed gaan ’s avonds laat.
We zien de hectiek in het gezin en hoe ze omgaan met de prestatiedrang.
Hilarisch en soms ontroerend!
‘En nou is het afgelopen!’ is van de makers van ‘Wel winnen, hè!’, de voorstelling voor sportclubs. Al 100.000 mensen hebben die voorstelling gezien!
De bezoekers geven gemiddeld een 8. ‘Heel grappig!’. ‘Zo herkenbaar!’.

Expositie leerlingen Willibrord Gymnasium in hal gemeentehuis
Vol trots tonen leerlingen van het Willibrord Gymnasium op dit moment hun kunstwerken in de hal van het
gemeentehuis. Deze expositie geeft een breed beeld
van de lessen beeldende vorming en Kunst op het
Willibrord Gymnasium.
De expositie is te bezichtigen tot en met vrijdag 7 april

in de hal van het gemeentehuis. De openingstijden zijn
gelijk aan de kantoortijden van de gemeente.
Tijdens de lessen beeldende vorming en kunst worden
kinderen uitgedaagd in creatief denken, initiatieven nemen en zichzelf proberen te overtreffen.

Leges voor bestemmingsplannen flink verlaagd
Voor het aanvragen van een vergunning of een verzoek
tot wijziging van het bestemmingsplan betaal je leges.
Dit zijn kosten die je betaalt voor de uren die de gemeente bezig is met de beoordeling van de aanvraag.
De gemeente heeft de legeskosten voor bestemmingsplannen flink verlaagd. Hierdoor wordt het een stuk
voordeliger om een bouwplan te realiseren.
De leges voor bouwplannen binnen de bebouwde kom
zijn verlaagd met ruim 40%. Voor plannen in het buitengebied is de verlaging 20 tot 25%, afhankelijk van
wat het verzoek precies is. De verlaging van de kosten
is hier minder, omdat de beoordeling meer tijd kost. De
verlaging van de leges geldt voor een principeverzoek,
wijzigingsverzoek of verzoek tot herziening van het bestemmingsplan.
Per 1 januari 2017

De nieuwe legeskosten gaan met terugwerkende kracht
in per 1 januari 2017. Iedereen die na die datum een
principeverzoek, wijzigingsverzoek of verzoek tot herziening van het bestemmingsplan heeft ingediend,
krijgt geld terug. Samen aanvraag indienen leidt tot nog

meer voordeel Als u samen een aanvraag indient, kunt
u nog eens extra voordeel behalen. Als u met twee tot
vier mensen een zelfde aanvraag doet, betaalt u samen
maar één keer de legeskosten. Voor vijf tot en met acht
aanvragen samen betaalt u twee keer de kosten. Op die
manier kunt u de kosten delen. Zo betaalt u per persoon
veel minder. Deze regeling kan interessant zijn als u bijvoorbeeld uw agrarisch bedrijf wilt omschakelen naar
een woning. Maar ook binnen de bebouwde kom kunt
u samen een aanvraag doen en daarmee de kosten per
persoon flink verlagen.
Filmpje

Scan de QR-code en bekijk een filmpje
waarin onze drie wethouders uitleggen
waarom dit goed nieuws is voor de inwoners van Deurne.
Meer informatie

Meer info over de nieuwe leges is te vinden op www.
deurne.nl > menu > Actueel > Leges voor bouwplannen
in Deurne flink verlaagd. Heeft u vragen? Bel dan naar
telefoonnummer 0493 – 38 77 11.

Militaire oefening in Deurne
Van 10 tot en met 14 april vindt er een geplande militaire oefening plaats in Deurne.
De oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding tot Forward Air Controller. Praktisch gezien
houdt dit in dat de militairen vanaf posities op de grond

gevechtsvliegtuigen/helikopters naar doelen loodsen.
Om dit te beoefenen worden er vliegbewegingen uitgevoerd. Om de doelen aan te wijzen kan er gebruik
gemaakt worden van rook, maar alleen op veilige plaatsen.

Ombouwen parkeerautomaten
Op zaterdag 1 april verandert het parkeren in
Deurne-Centrum. Vanaf die dag mag iedereen gratis
parkeren tot 13.00 uur. Op donderdag 30 en vrijdag
31 maart worden de parkeerautomaten omgebouwd.
De automaten worden ingesteld op gratis parkeren tot
13.00 uur. Op het moment dat een automaat wordt om-

gebouwd, kan daar op dat moment niet betaald worden.
U moet dan even een kaartje kopen bij de eerstvolgende automaat. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Meer weten over het gratis parkeren tot 13.00 uur?
Bekijk de advertentie in dit weekblad.

Wielerwedstrijd in Walsberg
Op woensdag 5 april wordt in Walsberg een wielerwedstrijd gehouden. Voor deze wedstrijd worden die dag
van 18.30 tot 21.00 uur gedeelten van de volgende we-

gen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
De Goorweg, de Hemelrijkseweg, de Kwadestaartweg,
de Zandschelweg en de Goorsebergweg.
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