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DEURNESE
BERICHTEN
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van de gemeente
en de officiële bekendmakingen?
Meldt u zich dan aan voor de
digitale Nieuwsmail via
www.deurne.nl/Nieuwsmail
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 9.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

Advies voor
stoppende
veehouders
Veehouders die willen stoppen met het
houden van vee, kunnen advies krijgen
over een duurzame herbestemming of
sloop van hun stallen.
Dit is een onderdeel van het pakket aan
ondersteunende maatregelen van provincie Noord-Brabant voor het verduurzamen van de veehouderij. En tegelijk
helpt dit een toename van de leegstand
voorkomen. De provincie trekt voor dit
jaar € 250.000 uit om zestig tot tachtig
veehouders die willen stoppen, ondersteuning te bieden. De ondersteuning
heeft de vorm van adviesgesprekken die
uitgevoerd worden door Kennisplatform
vabimpuls/BrabantAdvies. De gesprekken kennen twee fasen: een oriëntatiefase en een analysefase. De eerste fase
is kosteloos voor de veehouder. Voor de
2e fase draagt de veehouder circa 60%
van de kosten bij. Veehouders kunnen
bij Stimulus Programmamanagement
een aanvraag doen voor de ondersteuning, via de website www.vabimpuls.nl.

CONTACT
MET ZORG
IN DEURNE
Bezoekadres:
Oude Martinetstraat 2
(zij-ingang gemeentehuis)
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer:
0493 – 387 387
E-mail:
info@zorgindeurne.nl
Website:
www.zorgindeurne.nl

Geen nieuwe woningen
met gasaansluiting meer
na 1 juli 2018
Op 1 juli 2018 gaat in heel Nederland een nieuwe wet in, waarmee het vanaf die
datum niet meer toegestaan is om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De Tweede en
Eerste Kamer hebben ingestemd met deze nieuwe wet. De wet is ingevoerd om de
stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.
De nieuwe wet komt er in de praktijk
op neer dat vanaf 1 juli 2018 er geen
omgevingsvergunningen meer verleend
mogen worden voor nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven met een gasaansluiting. In plaats van een gasaansluiting moet er dus een andere manier
gevonden worden om de woning te verwarmen en te zorgen voor warm water
om bijvoorbeeld te douchen. Denk hierbij aan een warmtepomp, zonneboiler
of een andere vorm van duurzame energie.
Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe
regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven

waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning. Aanvragen die voor 1
juli zijn ingediend, kunnen wel nog met
aardgas worden uitgevoerd.
Op weg naar een
energieneutraal Deurne
De nieuwe wet draagt niet alleen bij
aan een volledig aardgasvrij Nederland
in 2050, maar ook aan de doelstelling
‘energieneutraal Deurne in 2050’. Deze
doelstelling houdt in dat we dan geen
fossiele brandstoffen, zoals aardgas,
meer mogen gebruiken. 2050 lijkt nog
ver weg, maar om dit te bereiken moeten we nu al actie ondernemen.

Workdate Helmond-De Peel:
dé plek om een nieuwe
baan te vinden in de regio
Dinsdag 12 juni vindt alweer de derde
Workdate van 2018 plaats. Deze Workdate wordt georganiseerd door Senzer
en UWV, om samen de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Het is
bedoeld voor mensen die op zoek zijn
naar een leuke baan of stageplaats óf
werknemers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. En natuurlijk voor werkgevers die hun organisatie, werkplekken
en vacatures onder de aandacht willen
brengen.
De Workdate vindt plaats in restaurant
Inclusief bij Senzer aan het Montgo-

meryplein 6 in Helmond. De Workdate is
zeker ook bedoeld voor inwoners van de
gemeente Deurne die op zoek zijn naar
een (nieuwe) baan. Vooraf aanmelden
is niet nodig, je kunt gewoon binnen lopen. Neem je actuele cv mee!
Programma
• 14.00 uur: Ontvangst
• 14.10 uur: Presentaties van de aanwezige bedrijven met hun vacatures
• 14.15 – 15.30 uur: Speeddaten tussen werkzoekenden en werkgevers,
workshops en mogelijkheid tot het krijgen van adviezen.

Agenda van
de raadscommissies
Op 11 juni vergadert de commissie Wonen en Vastgoed over het bestemmingsplan
Lage kerk en de actualisatie gemeentelijke rioleringsplan.
Voor de commissie Samenleving op 13
juni staat de adviesnota rapportage Sociaal Domein op het programma.
Op 14 juni komen de volgende onderwerpen ter sprake in de commissie Bestuur:
• kaders veiligheidsbeleid 2019 –
2022;
• verbouwing gemeentehuis;
• Algemene Plaatselijke Verordening
2018 Deurne.
De vergadering van de commissie Ruim-

te & Economie van 12 juni gaat niet
door.
Meer informatie
Deze vergaderingen zijn openbaar en
worden gehouden in het gemeentehuis,
aanvang 20.00 uur.
De agenda’s zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. Meer informatie kunt u
vinden op de website van de gemeente > Menu > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raad en
commissies.

Extra
goederentreinen
door Deurne

Verkeersmaatregelen
vanwege evenementen

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni wordt
er gewerkt aan de Betuweroute. Beide
sporen zijn afgesloten. Dit betekent dat
alle goederentreinen omgeleid worden.
De belangrijkste omleidingsroute is de
Brabantroute, die door Deurne loopt. Een
andere route loopt via Overijssel. Houdt u
er rekening mee dat de spoorwegovergangen vaker en langer gesloten zijn. Om de
geluidshinder van treinen te verminderen,
worden er geluidschermen gebouwd.

Buitenspeeldag 13 juni
in de Houtenhoek
Op woensdag 13 juni wordt de Buitenspeeldag 2018 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.

Heeft u vragen of klachten
over de goederentreinen?
Neemt u dan contact op met het team
Publiekscontacten van spoorbeheerder ProRail. Dit kan via telefoonnummer
0800-776 72 45 of het contactformulier
op www.prorail.nl.

Deurne City Run
Op zaterdagavond 16 juni wordt in het
centrum van Deurne een loopwedstrijd
genaamd “Deurne City Run” gehouden. Voor dit evenement worden die

dag van 18.00 tot 21.00 uur wegen in
Deurne afgesloten. Het parcours van
de wedstrijd is: Markt - Raadhuisstraat
- Martinetplein - Martinetstraat - Burgemeester van Beekstraat - Aaltje Reddingiusstraat - Vorstershof - Fratershof
- Visser - Zandbosweg - Lighthartstraat
- Mollerstraat - Knippenbergstraat Thijssestraat - Romboutsstraat - Zonneland - Kruisstraat - Kerkstraat – Markt.
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VERGUNNINGEN,
BESTEMMINGSPLANNEN
EN MELDINGEN
Aanvragen
• Belgerenseweg 2 kavel 3 Q2040, het plaatsen van een woonunit (HZ-2018-0815)
activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 28-5-2018;
• Wolfsberg 20, 5751GX, het vernieuwen van een supermarkt (HZ-2018-0763) activiteit(en) Bouw, Reclame, 25-5-2018;
• Molenweg ongenummerd, 5757BD, het plaatsen van een woonunit (HZ-20180752) activiteit(en) Bouw, 23-5-2018;
• Leembaan ongenummerd F2106 kavel 6, het bouwen van een nieuw woonhuis
(HZ-2018-0831) activiteit(en) Bouw, 30-5-2018;
• Kostmos L7101, het verplaatsen van een woonwagen (HZ-2018-0828) activiteit(en) Bouw, 30-5-2018;
• Sint Jozefstraat Ongenummerd, het aanleggen van trafo’s en hekwerk ten behoeve van een energiepark (HZ-2018-0829) activiteit(en) Bouw, 30-5-2018;
• Clarinetweg E3314, het plaatsen van een woonwagen (HZ-2018-0830) activiteit(en) Bouw, 30-5-2018;
• Ommezwanksedijk 23, 5754PT, het bouwen van een overkapping ten behoeve
van machines (HZ-2018-0765) activiteit(en) Bouw, Milieu (neutraal wijziging),
25-5-2018;
• Veldstraat 41, 5751AA, het bouwen van een carport (HZ-2018-0764) activiteit(en) Bouw, 25-5-2018;
• Ferdinand Bolstraat Ongenummerd, het bouwen van een woning (HZ-20180753) activiteit(en) Bouw, 23-5-2018.
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning in het kader
van een uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Bergweg 6, 5758RM, het oprichten van een inrichting die valt onder het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieu, (HZ-2018-0307)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• Kanaalstraat 8, 5757RP, het bedrijven van recreatie op agrarische grond (HZ2018-0198) activiteit(en) Bouw, Reclame, Handelen in strijd met regels RO, 295-2018;
• Vuurlinie 6, 5758RN, het vervangen van bestaande kozijnen in de voorgevel door
een groot kozijn (HZ-2018-0534) activiteit(en) Bouw, 29-5-2018;
• Piet Mondriaanstraat 14, 5753DJ, het plaatsen van een hekwerk en laadkuil (HZ2018-0563) activiteit(en) Bouw, Inrit/Uitweg, 29-5-2018;
• Hoofdstraat 88, 5757AR, het bouwen van een overkapping (HZ-2018-0677) activiteit(en) Bouw, 29-5-2018;
• Koolweg 12, 5759PX, het oprichten van een garage (HZ-2018-0642) activiteit(en)
Bouw; 31-5-2018;
• Roer 11, 5751TH, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2018-0577) activiteit(en)
Bouw, 31-5-2018.
Voorbereiding bestemmingsplan Derpsestraat, Deurne
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken ingevolge artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemen bestaat om een
bestemmingsplan voor te bereiden, waarbij geen milieueffectrapport als bedoeld
in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld. Het voor te bereiden bestemmingsplan maakt de bouw van 34 woningen (7 rijwoningen, 20 tweekappers en
7 patiowoningen) mogelijk in een gebied gelegen tussen de Derpsestraat en de
Toon Kortoomslaan. Op deze locatie was een bouwbedrijf gevestigd. Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. In het vervolg van de procedure zal het
bestemmingsplan (onder meer) 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.
Bestemmingsplan Langstraat 79 in Deurne vastgesteld
Dit bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van een (voormalige) agrarische bedrijfskavel naar een buitengebied gebonden bedrijfskavel (agrarisch technische hulpbedrijf/ agrarisch verwant bedrijf). De agrarische bouwkavel van 6.800
m2 wordt verkleind naar een bouwkavel van 4.995 m2, waar maximaal 1.800 m2
aan bebouwing opgericht mag worden.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Vlierden’
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Vlierden’ wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in een natuurbegraafplaats met bijbehorende parkeergelegenheid. Dit gaat gepaard met een opwaardering van de
(aanwezige) natuurwaarden. Tevens wordt op de locatie Hazeldonkseweg 11/11a
de bestaande recycletak binnen de planperiode (circa 10 jaar) afgebouwd, waarna
het bedrijf zich beperkt tot de loonwerktak.
Regionaal beleid voor toezicht en handhaving
kinderopvang 2018 Brabant-Zuidoost’ vastgesteld
Op 29 mei 2018 heeft het college van Deurne een actualisatie van het beleidskader
‘Regionaal beleid voor toezicht en handhaving kinderopvang 2018 Brabant-Zuidoost’ vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels van de Wet kinderopvang
gewijzigd. Voor de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant was dit een aanleiding
om het beleid te actualiseren. Het nieuwe beleidskader omvat een beleidsnotitie,
een uitleg van de wijze van handhaving, een afwegingsoverzicht met priortering en
de dwangsombedragen. Het beleid is in te zien via www.overheid.nl.
Bezwaar maken of een plan inzien?
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken.
Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien.
Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter
inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het
gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-387711.
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