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Gemeente berichten
Week 51 • 21 december 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.

EVENEMENTENROOSTER 2018
Onderstaande evenementen zijn in 2018 in de Gemeente Deurne gepland
JANUARI

1-2-3-4-5-6-7
28
FEBRUARI

10
10
10-11-12-13
11
11
12
12
13
MAART

10
25

IJsfestijn op de Markt
Cd- en platenbeurs in Neerkant
Sleuteloverdracht Carnavalsprinsen op de Markt
Walsbergse Bonnefoj Optocht
Strikkeldak 2018 op de Markt
Carnavalsoptocht in Deurne
Carnavalsoptocht in Neerkant
Carnavalsoptocht in Vlierden
Carnavalsoptocht in Zeilberg
Carnavalsoptocht in Helenaveen
Heilight Parade
Modedag Deurne-centrum

APRIL

2
15
22
27

Oldtimertoertocht start en finish op de Markt
Kofferbakverkoop in Vlierden
Peelland Truckrun in Deurne e.o.
Viering Koningsdag Deurne-centrum.

MEI

4
6
10
10
10-11-12-13
11-12
12
21
21
21
23-24-25-26
27
27

Dodenherdenking Zeilberg
Fietstoertocht Deurne – Deurne start en finish op de Markt
Dreefloop aan de Vloeieindsedreef en omgeving
Hemelvaart muziekdag Deurne-centrum
Kermis Vlierden
KOZ-festival in Walsberg
Planten- en tuinmarkt op de Markt en Visser
Oldtimertoertocht start en finish op de Markt
Dag van het Kasteel aan het Haageind
Rommelmarkt van Scouting aan Albert Schweitzerstraat
Avondvierdaagse start en finish op de Markt
Theo Lokin memorial day op de Markt e.o.
Cd- en platenbeurs in Neerkant

JUNI

1-2-3-4-5
Kermis Deurne
8-9-10
Peelfeesten in Helenaveen
13-14-15-16-17 Weg uit de Peel aan het Leegveld
22-23
9Zero festival aan de Breemortelweg
23
Centrum Avondloop start en finish op de Markt
24
Big machines – Daf Markt e.o.
30
Deurne Zingt Mee op de Markt
30
Kermis Neerkant
JULI

1-2-3
4-11-18-25
7-8
10-11-12-13
13-14-15
19
22
AUGUSTUS

1-8-15-22-29
3-4-5-6-7
9
18-19
24-25-26
25-26-27-28
SEPTEMBER

2
8-9-10-11
9
30
30
OKTOBER

7

NOVEMBER

18

DECEMBER

2

Kermis Neerkant
Zomer festival op de Markt
Kennedymars over de Markt en door overige straten
Fietsvierdaagse de Peel door Deurne e.o.
Walhalla Zomerfeesten aan het Haageind
Food Truck Festival op de Markt
Oldtimertoertocht start en finish op de Markt
Zomer festival op de Markt
Kermis Zeilberg
Terrassen Pub Quiz op de Markt
Truckshow aan de Hazeldonkseweg in Liessel
Filmfestival Nacht van het Witte Doek op de Markt
Kermis Liessel
Kofferbakverkoop in Vlierden
Kermis Helenaveen
Halve Marathon aan de Markt en omgeving
Cd- en platenbeurs in Neerkant
Modedag Deurne-centrum
Oldtimertoertocht start en finish op de Markt
Intocht Sinterklaas in Deurne op de Markt
Zandboscross in het Zandbos

Vergunning aanvragen

Voor de geplande evenementen moeten uiteraard wel tijdig, voordat het
evenement plaatsvindt, de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
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.
Voor meer informatie over evenementen kijkt u op www.deurne.nl.

Laat de inbreker in de kou staan
Cijfers van de laatste jaren laten zien dat er tijdens de
feestdagen anderhalf tot twee keer zoveel wordt ingebroken in vergelijking met de andere maanden. Kerst
en oudejaarsdag behoren daarmee tot de dagen waarop
de meeste inbraken plaatsvinden. Terwijl u bij familie of
vrienden aan het kerstdiner zit of samen oud op nieuw
viert, slaan inbrekers hun slag. Met een paar eenvoudige maatregelen kunt u de kans op een inbraak flink
verkleinen.
We geven u graag enkele tips en adviezen:

1.	Alleen de deur dichttrekken is niet voldoende. De
deuren én ramen moeten echt met een sleutel op slot
gedraaid worden
2.	Zorg ervoor dat uw woning na vertrek een bewoonde indruk maakt. Laat bijvoorbeeld wat glazen op
tafel staan. Maar maak van uw raam geen etalage:
leg geen waardevolle spullen, zoals een laptop of
smartphone, in het zicht
3.	Laat in en om het huis lampen branden. Gebruik
geen klein lichtje om te doen of u thuis bent; daar
prikken inbrekers wel doorheen. Laat bijvoorbeeld
ook op de bovenverdieping een lamp aan

het gebied van veiligheid. In elk dorp en elke wijk is
een Deurne Alert-Whatsapp-groep actief. Aanmelden
kan bij de wijkbeheerders van de LEVgroep via michel.
vaneunen@levgroep.nl of mandy.smeets@levgroep.nl.
Vermeld hierin je naam, adres en mobiele nummer. De
wijkbeheerders zorgen ervoor dat je in de juiste groep
wordt geplaatst.
Meer tips

Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Deurne Alert!

Is er in uw buurt al een Whatsapp-groep actief? In zo’n
groep kunt u elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties, vreemde figuren of een opvallende auto in
de straat. U kunt zich met uw Whatsapp-groep aansluiten bij Deurne Alert! Dit zijn de Whatsapp-groepen op

Lantaarnpalen St. Jozef en Walsberg gedeeltelijk uitgeschakeld
Vanaf 15 januari wordt in St. Jozef en Walsberg een
gedeelte van de lantaarnpalen voor drie maanden uitgeschakeld. Het gaat om lantaarnpalen in de bebouwde kom en het buitengebied. De gemeente doet dit op
verzoek van de wijkraden. Het gaat om een proef om
iedereen te laten ervaren hoe het is als er minder lantaarnpalen langs de weg staan.
De gemeente en de wijkraden zijn namelijk bezig om te
bekijken welke verlichting weg kan. Hiermee willen we
energie besparen. Op de lantaarnpalen die uitgeschakeld worden, komt een gele sticker met de tekst “LET

OP: Deze lantaarnpaal is tijdelijk door de gemeente uitgezet, als proef”.
Reageren?

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie en kaarten waarop u kunt zien welke lantaarnpalen
tijdens de proef uitgeschakeld worden. Op de website
ziet u ook hoe u kunt reageren. Ga hiervoor naar www.
deurne.nl > Menu > Actueel > Nieuws > Lantaarnpalen
St. Jozef en Walsberg gedeeltelijk uitgeschakeld.
Na de proef worden alle reacties door de werkgroepen
gebruikt om het plan definitief uit te werken.

Activiteit ijsfestijn op 29 december op de Markt
Op vrijdag 29 december wordt er tijdens het ijsfestijn
een activiteit georganiseerd op de Markt. Voor deze ac-

tiviteit wordt de Markt die dag van 18.00 tot 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Vuurwerkregels over afsteken en opruimen
Vuurwerk is mooi, feestelijk en spannend maar soms
ook gevaarlijk of hinderlijk. Vuurwerk afsteken mag op
oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 02.00
uur.
Vuurwerk kopen

Koop vuurwerk bij een erkend verkooppunt van vuurwerk. U kunt hier op 28, 29 en 30 december terecht voor
al uw veilig vuurwerk. Op zondag 31 december mag er
geen vuurwerk worden verkocht. Vuurwerk kopen mag
vanaf 12, 16 of 18 jaar. Op de verpakking staat hoe oud
je moet zijn.
Voorkom gevaarlijke situaties en volg de 4 stappen om
veilig vuurwerk af te steken!
• Gebruiksaanwijzing lezen
• Vuurwerkbril dragen
• Aansteeklont gebruiken
• Afstand houden

Makkelijk zelf opruimen vuurwerkresten

Ruim zo snel mogelijk na het afsteken van het vuurwerk
de resten op. Het houdt de straat schoon en het is goed
voor milieu en dieren. Zo voorkom je dat zwerfvuil en de
kruitresten met regenwater in de bodem komen. En dat
dieren vuurwerkresten opeten.
De beste manier is: maak resten van het vuurwerk nat,
veeg alles bij elkaar en doe het in een vuilniszak. Laat
de vuilniszak buiten staan (tuin, balkon). Niet op de
openbare weg. Geef het mee met het huisvuil in de grijze afvalcontainer.
Houd rekening met elkaar en maak er een mooi feest
van!
Wil je meer weten over de regels rond het afsteken van
vuurwerk?
Kijk dan op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.

Sluitingstijd horeca kerst en oudejaarsnacht 2017
In de nacht van zondag 24 op maandag 25 december
en de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 december
gelden voor alle horecabedrijven de normale sluitingstijden.
•	Voor horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning, de ‘natte’ horeca, mét ontheffing van
het sluitingsuur, geldt in de nacht van zondag 24 december op maandag 25 december een sluitingstijd
van 02.00 uur.
•	Voor de “natte horecabedrijven”, die géén ontheffing van het sluitingsuur hebben, geldt in de nacht
van zondag 24 december op maandag 25 december
een sluitingstijd van 01.00 uur.
•	Voor de horecabedrijven die géén Drank- en Horecavergunning hebben, de “droge” horeca, geldt in
de nacht van zondag 24 december op maandag 25
december een sluitingstijd van 02.00 uur.
In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 december gelden de sluitingstijden van het weekend.

Voor horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning, de ‘natte’ horeca, mét ontheffing van het sluitingsuur, gelden in de nacht van maandag 25 december
op dinsdag 26 december:

•	Om 02.00 uur een deurbeleid hanteren. Dit betekent
dat de bezoekers vanaf 02.00 uur niet meer in de
horeca-inrichtingen naar binnen kunnen, maar de
inrichting wel kunnen verlaten;
•	Om 04.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en dient de inrichting gesloten te zijn.
Voor de “natte horecabedrijven”, die géén ontheffing
van het sluitingsuur hebben, gelden in de nacht van
maandag 25 december op dinsdag 26 december:
•	Om 02.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en dient de inrichting gesloten te zijn.
Voor de horecabedrijven die géén Drank- en Horecavergunning hebben, de “droge” horeca, gelden in de nacht
van maandag 25 december op dinsdag 26 december:
•	Om 03.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en dient de inrichting gesloten te zijn.
In oudejaarsnacht (de nacht van 31 december 2017 op
1 januari 2018), geldt, net als voorafgaande jaren, voor
alle horeca-inrichtingen dat er geen verplichte sluitingstijd is. Ook is er in deze nacht geen deurbeleid
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Informatie over afvalinzameling rondom de feestdagen

Voorbereiding wijzigingsplan ‘Molenhof 10, Deurne’

Digitale afvalkalender 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne
maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het voornemen bestaat een
wijzigingsplan voor te bereiden, waarbij sprake is van
ruimtelijke ontwikkelingen en waarbij geen milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer
wordt opgesteld.

Dat betekent dat:
•	er geen stukken ter inzage worden gelegd;
•	
er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen
over dit voornemen naar voren te brengen en
•	
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd
voornemen.

Het voor te bereiden wijzigingsplan ‘Molenhof 10, Deurne’ gaat over de splitsing van de bestaande woonboerderij in twee afzonderlijke woningen. Het wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan
‘Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied’.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op
het wijzigingsplan.

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Deurne een nieuw type afvalkalender.
Alle BLINK gemeenten gaan gebruik maken van eenzelfde soort afvalkalender. De verwachting is dat deze in de loop van week 51 op de website
van de gemeente te downloaden is.
Inzameling van huishoudelijk afval tijdens de feestdagen

•	
Op 2e Kerstdag, dinsdag 26 december 2017, wordt het huishoudelijk
afval (grijze container en PMD-zakken) niet ingezameld. Deze inzameling wisselt naar zaterdag 23 december. Kijk in uw persoonlijke digitale
afvalkalender of dit voor uw adres geldt.
•	
Voor de veiligheid van uw omgeving vragen wij u om het afval pas op
de dag van de inzameling vanaf 7:30 uur aan de straat te zetten. Zeker
in de donkere wintermaanden kan een container of zak met PMD-afval
gevaarlijk zijn, als deze op de straat terechtkomt.
Is uw afval niet ingezameld?

•	
Neem dan voor 12.00 uur de volgende dag, contact op met BLINK
0800-0492 of info@blinkafval.nl.
Afsluiten containers en weghalen openbare afvalbakken vanwege vuurwerkoverlast

•	
Glascontainers: Deze worden in de laatste week van 2017 afgesloten. In
de eerste week van 2018 worden ze weer geopend.
•	
Openbare afvalbakken: Een aantal afvalbakken zullen in de laatste
week van 2017 tijdelijk weggehaald worden. Begin januari 2018 worden ze weer teruggeplaatst.
•	
Textielcontainers: van 31 december 2017 tot 2 januari 2018 worden alle
textielcontainers afgesloten.
Gemeentehuis

Het gemeentehuis is gesloten van 25 december 2017 tot 2 januari 2018.
Kijk in uw digitale afvalkalender waar u dan terecht kunt voor bijvoorbeeld
rollen met PMD-afvalzakken
Kerstboominzameling

De gratis huis-aan-huis inzameling van kerstbomen is in de week van 8 tot
en met 11 januari 2018. Kijk in uw digitale afvalkalender op welke dag uw
kerstboom wordt opgehaald. Hier staan ook de spelregels vermeld.

Interview wethouder Schlösser op DMG Radio
Wethouder Marnix Schlösser geeft komende zaterdag een interview op
DMG Deurne radio. Hij vertelt onder andere over de zorg. Luister zaterdag
live vanaf 10.30 uur op DMG Radio via 106.2 FM of luister na afloop terug
op www.deurnedraaitdoor.com.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname.

In het vervolg van de procedure zal het wijzigingsplan
als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging
volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is gesloten van
vrijdag 22 december, 12.30 uur tot en met maandag 1
januari. In het nieuwe jaar is het gemeentehuis weer
geopend vanaf dinsdag 2 januari volgens de normale
openingstijden.
Extra openstelling

Op woensdag 27 december is er een extra openstelling
van het gemeentehuis van 09.00 tot 12.30 uur. U kunt
dan alleen op afspraak aan de balies terecht. Uw afspraak maakt u eenvoudig via www.deurne.nl.
Aangifte van geboorte of overlijden ook op woensdag 27 december

U kunt tijdens de extra openstelling ook aangifte doen
van een overlijden of geboorte. Daarvoor maakt u telefonisch een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke
stand. De ambtenaar is op deze dag bereikbaar tussen
09.00 en 10.00 uur op telefoonnummer (06) 30 63 34 80.
Melding openbare ruimte doorgeven

Tussen Kerst en Nieuwjaar kunt u meldingen over de

openbare ruimte online doorgeven. Deze nemen wij in
het nieuwe jaar in behandeling.
Alleen in spoedgevallen (omgevallen boom, gat in de
weg) belt u naar telefoonnummer (0493) 38 77 77. Let
op, dit nummer is alleen bedoeld om spoedmeldingen te
doen over de openbare ruimte.
Spoed4Jeugd

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.
Heeft u advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en
kindermishandeling? Bel met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000. Deze telefoonnummers zijn dag en
nacht bereikbaar.
Zorg in Deurne

Ook Zorg in Deurne is gesloten van vrijdag 22 december 12.30 uur tot en met 1 januari. Ook zij zijn weer bereikbaar vanaf dinsdag 2 januari.
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