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Bekendmaking Interne klachtenregeling gemeente Deurne 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun
vergadering van 10 maart 2015 hebben vastgesteld de ‘Interne klachtenregeling
gemeente Deurne 2015’. Bekendmaking van deze regeling geschiedt door plaatsing in
het elektronische Gemeenteblad nr. 207 van 19 maart 2015. Deze regeling treedt in
werking op 20 maart 2015. Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de regeling
verkrijgbaar.
Publicatie vervangend vaststellingsbesluit bestemmingsplan “Centrum Deurne”
Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 27 januari 2015 een vervangend vaststellingsbesluit heeft genomen
over het bestemmingsplan “Centrum Deurne”. Bekendmaking van dit vervangend
vaststellingsbesluit geschiedt door plaatsing in het elektronische Gemeenteblad nr. 208
van 19 maart 2015.

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de bijhouding van
de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat bij het
adres van deze personen het vertrek naar een onbekend land wordt opgenomen. Dit kan
onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
Martinez Lago R.
Peña Martinez N.L.

Geboortedatum
21-01-1977
07-08-1998

Datum besluit
13-03-2015
13-03-2015

Een betrokken persoon kan binnen 2 weken na de publicatiedatum op de website,
schriftelijk een zienswijze kenbaar maken over dit voornemen bij het college van
burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, kunt u hiervoor een afspraak
maken met afdeling Klantcontactcentrum, 2e lijn Publiekszaken, telefoonnummer 0493387711.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ontvangen. De vermelde datum is de datum van
ontvangst van de aanvraag:
 Derpsestraat 33a, het oprichten van een bijgebouw met overkapping (09-032015)
 Theo van Doesburgstraat 8, het verbouwen van een bedrijfspand (11-03-2015)
 Mgr. Berkvensstraat 67, het plaatsen van een garage (12-3-2015)
Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Deurne hebben besloten op grond van artikel 3.9 lid 2
/ artikel 3.12 lid 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
beslistermijn op de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met ten hoogste 6
weken te verlengen:
 Petersakker ongenummerd, het bouwen van een woonhuis met berging
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning in het kader van een uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Deurne zijn voornemens om omgevingsvergunning te
verlenen voor de volgende aanvragen:
 Strijpsebaan 5, het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking
van een inrichting
Ter inzage
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is voor ieder van deze
aanvragen een ontwerpbesluit opgesteld. Deze ontwerpbesluiten, met de daarop
betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1 ter
inzage van 20-03-2015 tot 01-05-2015 (6 weken). Omdat de aanvragen digitaal zijn
ingediend, kun u de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken alleen op afspraak
inzien.
Voor het maken van een afspraak verwijzen wij u naar het ondernemersloket-enpubliekszaken op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het
Klantcontactcentrum (0493 - 387 711) voor het maken van een afspraak.
Zienswijzen
Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over een
ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 3, 5750 AA Deurne. Wilt u uw zienswijze liever mondeling kenbaar maken dan
kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum voor het maken van een afspraak.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Deurne hebben de volgende omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. De vermelde
datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:
 Merwede perceelnummer L5007, het kappen van 2 berken (11-03-2015)
 Zinkskesweg 1, het plaatsen van reclame (12-03-2015)
Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over
het besluit? Neemt u dan contact op via ondernemersloket-en-publiekszaken op deze
website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 387 711). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kun u de vergunningen en de
bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak.

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met een hierboven genoemd besluit en u door dit besluit
rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan
tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u
tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het
bezwaarschrift ook ondertekenen.
Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een
spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant,
sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld
schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of informeert u bij de griffie van de Rechtbank
Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

