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Gemeente berichten
Week 37 • 14 september 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.

Activiteiten op koopzondag 24 september
Op zondag 24 september is het koopzondag in Deurne. Modellen laten
in het centrum van Deurne de nieuwe modecollectie zien en op diverse
locaties wordt muziek ten gehore gebracht. Voor dit evenement worden de
Markt, Stationsstraat, Martinetplein en Molenstraat van 12.00 tot 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

PMD-zakken verkrijgbaar op 8 locaties
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen
allemaal in dezelfde zak. U gebruikt hiervoor de groene PMD-zak. Zijn de
zakken (bijna) op? U kunt op acht plekken in de gemeente Deurne nieuwe
zakken ophalen.
Voor PMD-zakken kunt u terecht bij:
• Attent supermarkt, Neerkant
• Dorpsservicecentrum, Helenaveen
• Jan Linders, Liessel
• SCC Den Draai, Zeilberg
• Gemeentehuis, Deurne
• Milieustraat, Deurne
• Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd, Deurne
• Hofke van Marijke, Deurne (St. Jozef)
Weet u welk afval er wel en niet in de groene PMD-zak mag?
Kijk voor een overzicht op www.deurne.nl > Afval.

8 Oktober open dag gemeentehuis Deurne
Wij houden op zondag 8 oktober een open dag! Tussen
12.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom om een
kijkje te nemen in de keuken van de gemeente. Ook
de politie, brandweer en Zorg in Deurne zijn vertegenwoordigd. In en rond het gemeentehuis krijgt u informatie over ruim 20 verschillende thema’s, kunt u meedoen
aan activiteiten en speeddaten met de burgemeester,
wethouders en leden van de gemeenteraad. Ook zijn er
leuke activiteiten speciaal voor kinderen, zoals meerijden met een strooiwagen, de burgemeester interviewen
en trouwen voor spek en bonen.
Op de open dag kunnen jongens en meisjes met hun

grote liefde trouwen voor Spek
en Bonen. Dit gebeurt door echte ambtenaren van de burgerlijke
stand. Jongens en meisjes kunnen zich aanmelden via info@
deurne.nl onder vermelding van
‘trouwen open dag’. Wees er snel bij, want er zijn maar
15 plekken beschikbaar.
Combineer de open dag met een bezoekje aan het centrum, dan zorgen we samen voor een gezellige en bruisende koopzondag!
Meer informatie hierover staat op www.deurne.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Vlierden’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats
Vlierden’ (NL.IMRO.0762.BP201613-B001) wordt ter inzage wordt gelegd. Dit gaat over het realiseren van een
natuurbegraafplaats met bijbehorende parkeergelegenheid, gepaard gaande met het opwaarderen van de
(aanwezige) natuurwaarden op de percelen tegenover
Hazeldonkseweg 11/11a in Vlierden. Bovendien wordt
de bestaande recycletak op de locatie Hazeldonkseweg
11/11a op termijn afgebouwd.
Voor meer informatie over de terinzagelegging,
het raadplegen van stukken en de mogelijkheid
om zienswijzen in te dienen verwijzen wij u naar

www.deurne.nl > gemeente > actueel > officiële publicaties
> officiële bekendmakingen digitaal (14 september 2017).
Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan
‘Schansweg – Vinkenpad Neerkant’

Voor de locatie Schansweg – Vinkenpad in Neerkant is
een wijziging van het bestemmingsplan in procedure.
Het wijzigingsplan zal gaan voorzien in de realisatie
van zes bouwkavels op de hoek Schansweg en Vinkenpad in Neerkant. Voor meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan verwijzen wij
u naar www.deurne.nl > actueel > officiële publicaties >
officiële bekendmakingen digitaal.

Zet uw afval op tijd aan de straat
Afvalinzamelaar BLINK merkt regelmatig dat containers en PMD-zakken te laat buiten gezet worden. Zet
uw afval vóór 7.30 uur aan de straat.
Vanaf dat tijdstip komt de vuilniswagen langs om het
afval op te halen. De vuilniswagen komt niet terug voor
te laat aangeboden containers of zakken.

Vragen over afval of containers?

Heeft u vragen over een niet (goed) geleegde container
of over het omruilen of aanvragen van een container?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met BLINK op telefoonnummer 0800-0492 of e-mail info@blinkafval.nl.
Belt u hiervoor niet naar de gemeente, wij kunnen u alleen maar verwijzen naar BLINK.
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