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Gemeente berichten
Week 44 • 2 november 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.

Avondvluchten F-16’s
Vanaf deze week tot half december vliegen F-16’s vanaf vliegbasis Volkel
ook in de avonduren. Dit is noodzakelijk om grondpersoneel en vliegers
optimaal voor te bereiden op hun taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook
ter wereld. De vliegers bereiden zich voor op onder andere een missie boven Irak en Syrië. Dit als onderdeel van de internationale strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.
In de komende weken wordt er op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen.
Tijdens hun vluchten kunnen de F16’s ook over de gemeente Deurne vliegen.
Informatie of klachten

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of
NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten
kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten
kunnen eveneens worden ingediend via de website.

Controles hondenbelasting
De komende tijd gaan controleurs op pad om te controleren of u (een)
hond(en) heeft en of u deze heeft aangemeld voor de hondenbelasting. In
onze gemeente worden deze controles uitgevoerd door medewerkers van
Stichting Stadswacht Helmond.
Voor elke hond moet hondenbelasting worden betaald. Van het geld dat de
gemeente binnen krijgt, worden onder andere de hondenuitlaatplaatsen
aangelegd en onderhouden, bordjes geplaatst en rijden er poepzuigers.
Werkwijze controleurs

Asbestdaken vanaf 2024 verboden
Asbestdaken kunnen door de jaren heen aangetast zijn
door weer en wind. Hierdoor kunnen asbestvezels loskomen en door de wind verspreid worden. Deze vezels
vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Vanaf
2024 zijn daarom in heel Nederland alle asbestdaken
verboden.
U bent als eigenaar van een woning, schuur, tuinhuis,
stal of loods zelf verantwoordelijk dat het asbestdak verwijderd wordt. Het jaar 2024 lijkt nog ver weg, maar
het is slim om nu al actie te ondernemen. Als u langer
wacht, loopt u het risico dat de bedrijven die het asbest
verwijderen helemaal vol gepland zitten en u mogelijk
niet voor 2024 aan de beurt komt. Ook zijn de kosten
dan naar verwachting hoger dan nu. Bovendien komt u
tot en met 2019 in aanmerking voor subsidie.

gevingsloket.nl kunt u hiervoor een melding indienen. Aan een melding zijn geen kosten verbonden
4.	Gaat u zelf aan de slag? Doe dit dan op een zorgvuldige manier. Draag beschermende kleding en pak
het asbesthoudende materiaal goed in. Het ingepakte materiaal levert u in bij de milieustraat. Neem
vooraf contact op met de milieustraat op telefoonnummer 0493-354 321
5.	Zit er op meerdere schuurtjes in uw straat een asbestdak? Laat dit dan gezamenlijk verwijderen. Op die
manier zijn de kosten per woning lager

Tips en adviezen

Op www.milieucentraal.nl/asbest vindt u allerlei handige tips en adviezen over het verwijderen van asbestdaken. U vindt er filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe
u asbest herkent en waarin u kunt zien hoe u asbest
golfplaten op een veilige manier kunt
verwijderen. Ook vindt u er links naar gecertificeerde asbestbedrijven en naar de
subsidieregeling. En tot slot kunt u een
advies op maat krijgen met een overzicht
van de globale kosten.

1.	Bent u eigenaar van een woning, schuur, tuinhuis,
stal of loods die is gebouwd voor 1994? Onderzoek
dan of er een asbestdak op ligt
2.	Heeft u inderdaad een asbestdak? Tot 35m2 mag u
dit zelf verwijderen. Is het dak groter, gaat het om
dakleien of is het dak al verweerd? Dan moet u dit
laten doen door een gecertificeerd bedrijf
3.	Om het asbestdak te mogen verwijderen, heeft u
toestemming van de gemeente nodig. Op www.om-

Scan de QR-code en bekijk een filmpje waarin u kunt
zien hoe u veilig zelf een asbestdak kunt verwijderen.
Meer informatie

Een omgevingsvergunning binnen 2 weken?
Als u een vergunning aanvraagt bij de gemeente, is
het prettig als deze snel wordt verleend en dit niet te
veel geld kost. Voortaan kunt u gebruik maken van de
‘omgevingsvergunning beperkte toetsing’. Dit houdt in
dat niet de gemeente, maar de architect de toets van de
vergunning uitvoert. Hierdoor kan de vergunning door
de gemeente een stuk sneller verleend worden. Als alle
zaken goed – en digitaal – aangeleverd worden, wordt
de vergunning binnen twee weken verleend. Ook be-

taalt u 30% minder leges (kosten), mits er geen sprake
is geweest van een vooroverleg.
Voorwaarden

Aan de ‘omgevingsvergunning beperkte toetsing’ zijn
een aantal voorwaarden verbonden. Als de aanvraag
aan deze voorwaarden voldoet, wordt de vergunning
binnen twee weken verleend. Kijkt u voor de voorwaarden op www.deurne.nl. Zoek op: beperkte toetsing.

Informatiebijeenkomst voor mensen met een laag inkomen

De controleurs bellen aan en stellen enkele vragen om te controleren of
u (een) hond(en) heeft. Als u niet thuis bent, beoordeelt de controleur ter
plaatse of u (een) hond(en) heeft. Als de controleur vermoedt dat dit zo is
dan laat hij een informatiebrief voor u achter. Hierop staat vermeld hoe u
uw hond kunt aanmelden.

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u gebruik maken
van regelingen van de gemeente. Zoals de bijzondere
bijstand, maatschappelijke participatie en de gemeentelijke Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV).

Informatiebijeenkomst

Aanmelden van honden

Wat is de CAV en wanneer komt u in aanmerking?

De CAV is een verzekering bij zorgverzekeraar CZ.
Deze verzekering kan voordelig voor u zijn door de uitgebreide dekking, de korting op de premie en omdat
de gemeente bijdraagt aan de premie. U kunt deelnemen als u voldoet aan enkele voorwaarden, zoals een
inkomensgrens. Uw maandelijkse netto gezinsinkomen
– zonder vakantiegeld – mag bijvoorbeeld niet hoger
zijn dan het bedrag hieronder in de tabel (bedragen juli
2017).

•	Donderdag 9 november, 14.00-16.00 uur in het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

U kunt uw hond(en) aanmelden bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Dit kan op de volgende manieren:
1.	Via het digitaal loket op www.bs-ob.nl. U heeft hierbij de DigiD-inlogcode van de belastingplichtige op uw adres nodig. U kunt alleen inloggen als de belastingplichtige al ooit een aanslagbiljet van de BSOB
ontvangen heeft. Het maakt niet uit voor welke belasting de aanslag
was.
2.	Heeft u nog geen aanslag ontvangen of heeft u nog geen DigiD-code? Dan kunt u uw hond(en) aanmelden via het contactformulier op
www.bs-ob.nl.
3.	Heeft u geen toegang tot het internet? dan kunt u uw hond(en) aangeven via het aangifteformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via telefoonnummer 088-551 00 00.
Boete

Als u geen aangifte doet terwijl u wel een hondenbezitter bent, dan kan
het zijn dat u een aanslag met geldboete wordt opgelegd.

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst
over de CAV en andere financiële ondersteuning voor
mensen met een laag inkomen op:

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van de collectieve aanvullende verzekering en de bijzondere bijstand?
Kijk op www.senzer.nl/bijzonderebijstand

Gezinssituatie en leeftijd	Tot pensioengerechtigde leeftijd
		
(zonder vakantietoeslag)

Vanaf pensioengerechtigde
(zonder Vakantietoeslag)

Gehuwden/ Samenwonenden

€ 1.606,62

€ 1.726,80

Alleenstaande ouders

€ 1.445,96

Niet van toepassing

Alleenstaanden

€ 1.124,63

€ 1.263,67

Heeft u vragen?

Meld uw evenement voor het jaar 2018 vóór 1 december 2017

Ontwerpbestemmingsplan ‘Leenselweg 10, Liessel’

In december 2017 wordt het evenementenrooster voor
het jaar 2018 opgesteld. Het evenementenrooster wordt
gebruikt om te beoordelen of meerdere vergunningplichtige evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt.
Om dit rooster te kunnen maken, is het belangrijk dat
zoveel mogelijk toekomstige vergunningplichtige evenementen bekend zijn bij de gemeente.

Voor vragen over het aan- of afmelden van een hond kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van BSOB via telefoonnummer 088-551
00 00 of via de website www.bs-ob.nl.

Dit (ontwerp)bestemmingsplan maakt de omschakeling van een agrarisch
bedrijf naar een dienstverlenend bedrijf in de data-analyse mogelijk. Dit
inclusief een aanzienlijke natuurontwikkeling. Voor meer informatie over
de terinzagelegging, het raadplegen van stukken en de mogelijkheden om
zienswijzen in te dienen verwijzen wij u naar www.deurne.nl > Menu>
actueel > bekendmakingen.

Raadsvergadering over de begroting
Op dinsdag 7 november vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering
komen de volgende onderwerpen aan de orde: Benoeming commissieleden; Begroting 2018; Nota GREX/VEX deel B 2017-2016; Belastingverordeningen 2018; Legesverordening 2018.
Meer informatie

Let op, de vergadering begint al om 19:00 uur en wordt gehouden in de hal
van het gemeentehuis. De volledige agenda kunt u (onder voorbehoud van
wijzigingen) vinden op www.deurne.nl > Menu > Bestuur & Organisatie >
Gemeenteraad > Vergaderingen raad en commissies.

Aanmelden vóór 1 december 2017

Organisatoren kunnen vanaf nu melden of zij in de loop
van het jaar 2018 een evenement gaan organiseren en
wat voor soort evenement dit is. Om in het rooster opgenomen te worden moet u dit vóór 1 december 2017
doen. U kunt dit doen door het formulier op onze website te downloaden en (volledig ingevuld) te mailen naar
info@deurne.nl of per post te verzenden naar gemeente
Deurne, postbus 3, 5750 AA, Deurne. In december 2017

wordt het evenementenrooster voor het jaar 2018 gepubliceerd. Als er mogelijkerwijs problemen verwacht
worden als gevolg van een samenloop van evenementen worden de betrokken organisatoren tijdig ingelicht.
Evenementenvergunning aanvragen

U moet uiteraard wel tijdig, voordat het evenement
plaatsvindt, een aanvraag om evenementenvergunning
indienen. Pas dan kan namelijk worden beoordeeld of
aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en of de vergunning kan worden verleend. U kunt nu al uw aanvraag
om vergunning voor een evenement in 2018 indienen.
U heeft dan ruim voor aanvang van uw evenement de
vergunning met de daaraan verbonden voorschriften in
huis. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op onze
website. voor een vermelding op de evenementenkalender van VVV Deurne kunt u uw evenement online
aanmelden op www.vvvdepeel.nl.

Interview wethouder Verhees op DMG Radio
Wilt u weten hoe het staat met de aanleg van de spoortunnel? Of hoe u binnen twee weken een omgevingsvergunning kunt krijgen? Luister dan komende zaterdag naar het radio-interview met wethouder Helm

Verhees op DMG radio. Luister live vanaf 10.30 uur op
DMG Radio via 106.2 FM of luister na afloop terug op
www.deurnedraaitdoor.com.
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