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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.

Alzheimer Café Peelland: ‘Wat is dementie?’
Na de succesvolle opening van het Alzheimer Café Peelland vindt op dinsdag 2 mei de tweede bijeenkomst plaats. Deze keer is er ruim aandacht
voor de vraag: ‘wat is dementie?’ De gespreksleiders van het Alzheimer
Café gaan hierover in gesprek met de gastspreker van deze avond: huisarts Hans van den Hoogen.
Het Alzheimer Café Peelland vindt plaats in dienstencentrum de Beiaard
aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten. Het programma start om 19.30 uur
en eindigt rond 21.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina alzheimercafepeelland
en opvraagbaar via e-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com.

Bestemmingsplan
‘Hoek Molenstraat / Stijn Streuvelslaan’
Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hoek Molenstraat / Stijn Streuvelslaan’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt
het mogelijk om een appartementencomplex van 15 woonunits bestemd
voor 50-plussers te realiseren. Het project heeft betrekking op het gebied
tussen de Hogeweg en hoek Molenstraat / Stijn Streuvelslaan. De bestaande woningen en bijgebouwen aan de Molenstraat 38 tot en met 44 maken
tevens deel uit van het plangebied. Het vastgestelde bestemmingsplan
wordt vanaf 28 april 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Kijk voor de officiële bekendmaking op:
www.deurne.nl/officielebekendmakingen>woensdag 26 april 2017.

Interview wethouder Verhees op DMG Radio

Afsluiting wegen vanwege diverse evenementen
Dodenherdenking Helenaveen

Op 4 mei wordt in Helenaveen een herdenkingsplechtigheid gehouden. Op die dag worden van 19.30 tot
20.30 uur de Oude Peelstraat (vanaf Pastoor van Haarenstraat tot en met Sevenumseweg), de Soemeersingel
(vanaf Pastoor Kerssemakersstraat tot Oude Peelstraat)
en de Helenastraat (vanaf Kervelweg tot Oude Peelstraat) afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Dodenherdenking in Liessel

Voor de herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2017 worden
de Mgr. Berkvensstraat en de Leenselweg (ter hoogte
van de Astensedreef) in Liessel van 19.00 tot 20.30 uur
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. De
omleidingsroutes worden met borden aangegeven.
Dodenherdenking Zeilberg

Op 4 mei wordt in Zeilberg een herdenkingsplechtig-

heid gehouden. Op die dag worden van 19.00 tot 20.30
uur de Kranenmortelweg en de Hanenbergweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Fietstocht Deurne-Deurne

Op 7 mei wordt de fietstocht Deurne-Deurne gehouden.
De start en de finish zijn op de Markt in Deurne. Voor
dit evenement wordt de Markt op die dag van 08.00 tot
18.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Vrije markt op de Hanenbergweg

Op zondag 7 mei wordt er een vrije markt gehouden op
de Hanenbergweg in Deurne.
Voor dit evenement wordt de Hanenbergweg, vanaf
huisnummer 2 tot en met huisnummer 30, die dag van
13.00 tot 19.30 uur afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.

PMD-zakken nu ook verkrijgbaar bij “Hofke van Marijke”
De groene zakken om het PMD-afval in te doen, kunt
u voortaan ook ophalen bij gemeenschapshuis “Hofke van Marijke”, Rembrandt van Rijnstraat 5. Per keer
krijgt u twee rollen met tien zakken mee. PMD staat
voor: plastic, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons.
Ophalen tijdens openingstijden

U kunt de PMD-zakken ophalen tijdens de openingstijden van het Hofke van Marijke:
• Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur – 12.00
uur, 13.00 uur tot 17.00 uur en 9.00 uur tot 22.30 uur

• Op vrijdag, zaterdag en zondag is het gemeenschapshuis gesloten.
Overige uitgiftepunten

Uiteraard blijven ook de overige uitgiftepunten bestaan.
Kijk hiervoor in de digitale afvalkalender op www.deurne.nl > Afval > Afvalkalender.
Wat mag wel en niet in de PMD-zak?

Kijk op www.deurne.nl > Afval > Afval, plastic, metaal
(blik), drankkartons. Daar vindt u een overzichtelijk
schema van wat er wel en niet in de PMD-zak mag.

Gemeente en Zorg in Deurne gesloten op 27 en 28 april en 5 mei
Op donderdag 27 april (Koningsdag), vrijdag 28 april en
vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis de
hele dag gesloten. Dit geldt ook voor het kantoor van
Zorg in Deurne.

Melding doorgeven

Wilt u een melding doorgeven, bijvoorbeeld van kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels? Dan kunt
u terecht op www.deurne.nl > Melding doen.

Wilt u weten waar er aan de weg wordt gewerkt dit jaar? Of hoe het staat
met de woningbouw in Deurne? Luister dan komende zaterdag naar DMG
Radio. Wethouder Helm Verhees geeft een interview, waarin hij ook ingaat
op de goedertreinen die door Deurne rijden, het planten van bomen in
Neerkant en Helenaveen, activiteiten op het hippisch centrum en onkruidbestrijding.

De gemeente en Zorg in Deurne zijn ook telefonisch
niet bereikbaar.
Wilt u op deze dagen een afspraak maken, bijvoorbeeld
om een paspoort of rijbewijs aan te vragen? Ga dan naar
www.deurne.nl.

Beluister het interview live vanaf 10.30 uur op DMG Radio via 106.2 FM of
luister na afloop terug op www.deurnedraaitdoor.com.

Expositie fotoclub Personal Thuis Computer Club Brabant in hal van het gemeentehuis

Wijziging inzameldag GFT-afval
in verband met Koningsdag
Uw GFT container wordt op donderdag 27 april vanwege Koningsdag niet
geleegd. In plaats daarvan wordt het GFT afval op zaterdag 29 april ingezameld. Zorg ervoor dat uw container om 7.30 uur aan de straat staat.

In de hal van het gemeentehuis kunt u op dit moment
genieten van een expositie verzorgd door leden van de
Personal Thuis Computer Club Brabant, afdeling Helmond en omstreken.
De leden van deze club houden zich vanaf 2007 bezig
met het maken van digitale foto’s. Een selectie van de

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.

gemaakte foto’s wordt op deze expositie tentoongesteld.
De expositie is te bezichtigen tot en met vrijdag 12 mei
in de hal van het gemeentehuis. De openingstijden zijn
gelijk aan de kantoortijden van de gemeente.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Hebt u interesse neem dan contact op. Het emailadres is
fotoclubbrabant@ptcc.nl
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