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Gemeente berichten
Week 23 • 8 juni 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.

Verkeersmaatregelen vanwege evenementen
Buitenspeeldag 14 juni in de Houtenhoek

Op woensdag 14 juni wordt de Buitenspeeldag 2017 gehouden. In de Houtenhoek worden activiteiten georganiseerd. Hiervoor worden de Mozartstraat (vanaf Beethovenlaan tot en met Griegstraat), de Haydnstraat (vanaf Beethovenlaan tot en met Griegstraat) en de Griegstraat van 13.00 tot
17.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Kermis Deurne

Van vrijdag 16 juni t/m dinsdag 20 juni wordt de kermis in het centrum van
Deurne gehouden. Hiervoor wordt een aantal straten afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers en bevoegden.
Van woensdag 14 juni
vanaf 08.00 tot woensdag 21 juni 17.00 uur:
• De Markt, de Molenstraat (gedeeltelijk), de Visser (gedeeltelijk), de
Oude Martinetstraat, de Helmondseweg (gedeelte tussen Markt en
Aaltje Reddingiusstraat);
• De Kerkstraat (gedeelte tussen Markt en ingang parkeerterrein);
• parkeerterrein Kerkstraat – Molenstraat;
De winkels in de Molenstraat blijven (overdag)
tijdens de kermis bereikbaar.
Van vrijdag 16 juni
vanaf 05.30 uur tot woensdag 21 juni 17.00 uur:
•	de Helmondseweg (van Aaltje Reddingiusstraat tot aan de toegang
van Hotel Plein Vijf).
Taxistandplaatsen tijdens kermis:

• Op parkeerterrein aan de Aaltje Reddingiusstraat;
• De Harmoniestraat (nabij Cultuurcentrum);
• De Molenstraat (achter De Molenberg).
Weekmarkt

De weekmarkt wordt op vrijdag 16 juni gehouden op het parkeerterrein
aan de Wolfsberg.

Beperk de kans op een natuurbrand!
Van een klein vuurtje tot een allesverwoestende brand

Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de hand
lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich
razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts
op de grond opduiken.

Metalen verpakkingen, wat mag wel en niet in de PMD-zak?
Het metalen verpakkingsafval dat we huis-aan-huis inzamelen is de ‘M’ van het PMD-afval. Het wordt samen
met het plastic verpakkingsafval en de lege pakken in
de groene zakken ingezameld.
In Nederland zijn we één van de koplopers in het hergebruiken van metaal en blik. Maar liefst 94% van het
metalen afval krijgt een nieuw leven. Het zou dus zomaar kunnen dat een leeg soepblik weer terugkomt als
fietsbel.
Wat wel en wat niet?

Als u twijfelt of het afval in de PMD-zak mag, dan zijn
er twee vragen die u zichzelf moet stellen:
• Is het huishoudelijk verpakkingsafval?
• Is het van plastic, metaal of een drankkarton?
Als u beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan
mag het in de groene PMD-zak.

Verfblikken

Stalen siroopflessen

Spuitbussen van verf, deodorant e.d.

Conservenblikken (soep, pastasaus, groente & fruit)

Elektriciteitssnoeren

Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

Kapot bestek of gereedschap

Ontwerp ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ ter inzage
Er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er
vindt een zogenoemde ‘Derde herziening’ plaats. Het
ontwerpbestemmingsplan van deze Derde herziening
ligt van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage. In die periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen.
In het nieuwe bestemmingsplan zijn de regels beter
leesbaar samengesteld. Dit leidt tot een gebruiksvriendelijk bestemmingsplan. Bovendien biedt de Derde
herziening meer ontwikkelruimte aan de inwoners en
bedrijven in het buitengebied. Ook geeft de Derde herziening duidelijkheid over de begrenzing van het primair agrarisch gebied (primag) en de daarbij behorende
mogelijkheden.
Ruimte voor Dynamiek

Van een groot LOG naar een kleiner primag

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Voorlichtingsbijeenkomst Peuterpuberteit

Geef hulpdiensten de ruimte!

Parkeer nooit op bospaden en zorg voor een vrije doorgang.
Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. Probeer
een grote brand niet zelf te blussen. Verlaat de plek in de richting van de
openbare weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, blijf uit
de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.
Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/natuurbrand.

Het PMD-afval wordt elke twee weken gratis voor u
opgehaald. Kijk voor de ophaaldata in uw straat in de
afvalkalender op www.deurne.nl > Afval. De PMD-zakken kunt u gratis afhalen bij het gemeentehuis, Attent
supermarkt in Neerkant, Dorpsservicecentrum in Helenaveen, Jan Linders in Liessel, de Milieustraat en de
Ossenbeemd.

Drankblikjes (voor frisdrank, bier en dergelijke)

Vermoed je brandstichting?

De 112-meldkamer maakt gebruik van sms-verificatie. Houd je mobiele
telefoon dus bij de hand. Oriënteer je in andere gevallen met behulp van
de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten of ANWB-paddenstoelen.

Hoe en wanneer?

Niet in de PMD-zak
Wel gratis inleveren bij de milieustraat

Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of
brandblusser bij de hand voor een beginnende brand.
Maak foto’s of een filmpje van de situatie. Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt geven aan
112-meldkamer en hulpdiensten.

LET OP! Als er afval inzit wat niet in de PMD-zak thuishoort, kan de inzamelaar de zak laten staan. U bent dan
zelf verantwoordelijk dat het alsnog goed wordt afgevoerd.

Wel in de PMD-zak

De komende jaren gaat er in ons buitengebied veel veranderen. Agrariërs zonder opvolging zullen stoppen,
meer mensen willen er wonen en er zullen andere (neven)activiteiten gaan plaatsvinden. De gemeente speelt
hier op in en maakt deze ontwikkelingen mogelijk onder de noemer Ruimte voor Dynamiek. Deze systematiek biedt voor inwoners en ondernemers in het buitengebied diverse extra ontwikkelmogelijkheden.

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?

Hieronder ziet u welk metalen afval in de PMD-zak
mag. Daarnaast mogen dus ook: plastic verpakkingen
en lege drank- en zuivelkartons in de zak. Het metalen
afval dat niet in de zak mag, kunt u wel gratis inleveren
bij de milieustraat.

Een ander onderdeel van de Derde herziening is de begrenzing van het nieuwe primag. Het nieuwe primag is

Een peuter is leuk en lief, maar soms ook lastig! Hoe ga
je om met een peuter die niet wil luisteren of driftbuien
heeft?
Op dinsdagavond 13 juni organiseert het consultatiebureau Deurne in samenwerking met het CJG Deurne een
groepsvoorlichting. Centraal staat de koppige fase van
een peuter, driftbuien en het stellen van grenzen door
straffen en belonen.
Naast het krijgen van tips zal er ook volop ruimte zijn
voor het uitwisselen van ervaringen met andere jonge
ouders. Een avond met informatie over de ontwikkeling

aanzienlijk kleiner dan het huidige landbouwontwikkelingsgebied. Hierdoor ontstaan er meer omschakelmogelijkheden voor (agrarische) bedrijfswoningen. Veel
van deze locaties vallen, na vaststelling van het bestemmingsplan, immers buiten het nieuwe primag. Binnen
het nieuwe primag staat de (door)ontwikkeling van de
agrarische sector voorop. Dit wil niet zeggen dat er geen
ruimte is voor andere functies binnen dit gebied. Het is
dus toegestaan om andere agrarische- en daarvan afgeleide functies toe te laten in het primag. Blijven wonen
in een bedrijfswoning binnen het primag is, onder voorwaarden, mogelijk.
Recreatieve activiteiten

De gemeente wil mensen die met een recreatieve (neven)activiteit aan de slag willen gaan in het buitengebied zo goed mogelijk faciliteren. Voor zoveel mogelijk
recreatieve (neven)activiteiten geldt dat de ondernemer
hiervoor geen verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan meer hoeft aan te vragen, maar een relatief
eenvoudige omgevingsvergunningprocedure kan volgen. Verder zijn de ontwikkelmogelijkheden verruimd.
Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied of hoe u een zienswijze kunt indienen?
Kijk dan op www.deurne.nl > “Best. plan Buitengebied”. Daar vindt u uitgebreide informatie, de officiële
bekendmaking en kunt u het bestemmingsplan inzien.

van je peuter en hoe om te gaan met het soms pittige
gedrag.
Wanneer: 	
Dinsdagavond 13 juni van 20.00 tot 22.00
uur.
Waar: 	

De Nieuwenhof (vergaderzaal) Visser 4-6 in
Deurne
Kosten: 	Deze bijeenkomst is gratis voor deelnemers
uit Deurne.
Klinkt dit goed?

Meld je dan aan via het volgende emailadres:
els.van.den.eijnden@zorgboog.nl

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711
Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur.
Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 13.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00 en vrijdag 10.00 - 12.30 uur.

