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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.

Asbestdaken vanaf
2024 verboden
Vanaf 2024 zijn in heel Nederland asbestdaken verboden. Het jaar 2024 lijkt
nog ver weg, maar het is slim om nu al
actie te ondernemen. De verwachting
is namelijk dat de kosten de komende jaren zullen toenemen. Bovendien
komt u tot en met 2019 in aanmerking
voor subsidie. Graag geven wij u tips
en adviezen.
Waarvoor geldt het verbod?
Ligt er op uw aanbouw, schuur of
stal een asbestdak? Dan moet u dit
voor 2024 zelf verwijderen of dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Het verbod geldt alleen voor
dakbedekking en dus niet voor boeidelen (platen tegen of onder de dakrand), dakgoten en gevelpanelen.
Ook asbesthoudend materiaal aan de
binnenkant van het dak valt niet onder
het verbod; denk aan het dakbeschot,
een oude bitumenlaag (waar een nieuwe laag overheen zit) en isolatiemateriaal. Vaak is het wel handig om die
meteen mee te nemen bij het vervangen
van het dak.
Denk eens aan isolatie
Moet u uw asbestdak laten vervangen?
Zorg dan meteen voor goede isolatie.

Een dak zonder isolatie is een van de
grootste energieverspillers in huis. Met
goede dakisolatie bespaart u jaarlijks
honderden euro’s aan stookkosten en
het woont comfortabeler. Ook in een
stal kan het een stuk comfortabeler zijn,
bijvoorbeeld op warme dagen in de zomer.
Denk eens aan zonnepanelen
Als u toch bezig bent met het vervangen
van uw asbestdak, overweeg dan zonnepanelen. Zo creëert voor u voor uzelf
een win-winsituatie: u bent van uw asbestdak af én u kunt zelf uw energie opwekken en daarmee energiekosten besparen. Zo kunt u de kosten om het dak
te (laten) vervangen weer (gedeeltelijk)
terugverdienen. Ook op een schuurtje
kan de aanleg van een paar zonnepalen al een voordeel opleveren. Voor het
aanschaffen van zonnepanelen kunt
u meedoen met het project De Groene
Zone. Kijk op www.degroenezone.nl.
Meer informatie
Op www.milieucentraal.nl/asbest vindt
u allerlei handige tips en adviezen over
het verwijderen van asbestdaken. U
vindt er ook informatie over dakisolatie
en zonnepanelen.

Extra goederentreinen
door Deurne
www.deurne.nl
Gemeente Deurne

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22
juni wordt er gewerkt aan de Betuweroute. Eén van de twee sporen van deze
treinroute is afgesloten. De helft van
de goederentreinen word omgeleid. Dit
betekent dat er extra goederentreinen
door Deurne rijden.

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.

Wet geluidhinder
Voornemen tot vaststelling hogere
waarde plan ‘Wilgenroos 6, Liessel’
Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat zij voornemens
zijn een hogere waarde vast te stellen
als bedoeld in artikel 110a van de Wet
geluidhinder voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Wilgenroos 6, Liessel’.
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB(Lden) wordt ten gevolge van de Snoerstebaan overschreden. De overschrijding
bedraagt maximaal 2 dB. De maximale
ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet
overschreden. De woning vervangt bestaande bebouwing.

Ter inzage
Op grond van artikel 110c, lid 1 Wet
geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht is een ontwerpbesluit
hogere waarde Wet geluidhinder plan
Wilgenroos 6 opgesteld. Dit ontwerpbesluit inclusief akoestisch onderzoek ligt
met ingang van 15 juni 2018 gedurende
zes weken tijdens openingstijden ter
inzage bij het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis van Deurne en daarbuiten op afspraak. U kunt uw afspraak
maken via www.deurne.nl of telefoonnummer 0493 38 77 11. Daarnaast is
het ontwerpbesluit hogere waarde plan

en bijbehorende stukken voor eenieder
te bekijken op www.deurne.nl.
Zienswijze
Heeft u rechtstreeks belang bij dit besluit dan kunt u gedurende deze periode uw zienswijze over dit 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.
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VERGUNNINGEN,
BESTEMMINGSPLANNEN
EN MELDINGEN
Aanvragen
• Wolfsberg 1, 5751GX, het plaatsen van een airco (HZ-2018-0847) activiteit(en) Bouw, 4-6-2018;
• Paardekopweg 20, 5754PZ, het wijzigen van het gebruik van een gebouw (HZ2018-0741) activiteit(en) Milieu (neutraal wijziging), Handelen in strijd met
regels RO, 22-5-2018;
• Hogebrug 3, 5757RS, het realiseren van een mini-camping (HZ-2018-0346)
activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 5-3-2018;
• Leembaan 55, 5753CW, het uitbreiden van een inrichting voor opslag van max
20 gasflessen (HZ-2018-0761) activiteit(en) Milieu (neutraal wijziging), 24-52018;
• Leembaan 68, 5753CV, het bouwen van een tuinhuis met overkapping en carport (HZ-2018-0837) activiteit(en) Bouw, 1-6-2018;
• Romeinstraat 27, 5751JR, het uitbreiden van een berging (HZ-2018-0810) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 26-5-2018;
• Jan Vermeerstraat 42, 5753BP, het aanbouwen van en erker (HZ-2018-0858)
activiteit(en) Bouw, 6-6-2018.
Buiten behandeling laten aanvraag om omgevingsvergunning
• Amer 90a, 5751SV, het bouwen van een carport (HZ-2018-0467) activiteit(en)
Bouw.
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning in het kader van een uitgebreide
voorbereidingsprocedure
• Biesheuvelweg 20, 5752RH, het wijzigen van een pluimveehouderij (HZ-20180374) Activiteiten; Milieu, gebiedsbescherming 04-06-2018.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wilgenroosweg 6, Liessel’
• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wilgenroosweg 6, Liessel’ wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming in combinatie met woningsplitsing.
Het pand Wilgenroosweg 6 is in de welstandsnota aangewezen als karakteristiek pand. Tevens wordt een deel van de agrarische bedrijfsbestemming omgezet naar een natuurbestemming.
• Naast het ontwerpbestemmingsplan, ligt ook het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder, inclusief akoestisch onderzoek, ter inzage. Dit ontwerpbesluit is opgesteld, omdat de hierboven genoemde nieuwbouw plaatsvindt
binnen de zone van de Snoerstebaan.
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 15-06-2018 tot 27-07-2018 (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-en-publiekszaken 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
• Molenhof 10, 5752RZ, het verbouwen van een woonboerderij (HZ-2018-0371)
activiteit(en) Bouw, Monument, Handelen in strijd met regels RO, 5-6-2018;
• Loon 62, 5757AD, het realiseren van een loods en het ander gebruik van gronden (HZ-2018-0352) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO,
5-6-2018;
• Breemortelweg 10a, 5753RH, het organiseren van een 2-daags muziekfestival
(HZ-2018-0453) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 5-6-2018;
• Piet Mondriaanstraat 11, 5753DJ, het verbouwen van een kantoorpand en het
plaatsen van zonnepanelen (HZ-2018-0578) activiteit(en) Bouw, 5-6-2018;
• Romeinstraat 7, 5751JR, het bouwen van een aanbouw bij een bestaand
woonhuis (HZ-2018-0645) activiteit(en) Bouw, 4-6-2018;
• Vliersingel 46, 5754DS, Het plaatsen van een omheining (HZ-2018-0552) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 4-6-2018;
•B
 osrandweg 1, 5754PX, het renoveren van een jongveestal (HZ-2018-0477)
activiteit(en) Bouw, Milieu (neutraal wijziging) , 4-6-2018;
• Vlierdenseweg 109, 5753AC, het plaatsen van handelsreclame (HZ-20180152) activiteit(en) Bouw, 4-6-2018.
Meldplicht Wet milieubeheer
•H
 ogebrug 3, 5757RS, het veranderen van een inrichting die valt onder het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ( activiteitenbesluit)
activiteit; milieu gemeld op 02-03-2018 (HZ-2018-0340)
• Veld 7, 5751AR, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ( activiteitenbesluit) activiteit;
milieu gemeld op 15-02-2018 (HZ-2018-0256)
•M
 olenhof 1a, 5752RZ, het veranderen van een inrichting die valt onder het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ( activiteitenbesluit)
activiteit; milieu gemeld op 15-02-2018 (HZ-2018-0255)
• Vuurijzer 17, 5753SV, het oprichten van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ( activiteitenbesluit) activiteit; milieu gemeld op 23-05-2018 (HZ-2018-0746)
• Zand 1, 5757RX, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) gemeld
op 11-01-2018 (HZ-2018-0860).
Handhavingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende handhavingsbesluit genomen:
09-06-2018: Martinetstraat in Deurne: er is een sloop- en bouwstop opgelegd
in verband met het (ver-)bouwen van een gemeentelijk monument zonder omgevingsvergunning.
Lees verder op pagina 5
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Verkeersmaatregelen
vanwege evenementen
9ZERO
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni wordt
het festival 9Zero gehouden aan de
Breemortelweg in Deurne. Hiervoor
wordt op de Kranenmortelweg en op
een gedeelte van de Breemortel-weg
éénrichtingsverkeer ingesteld.
Op zaterdag 23 juni is vanaf 14.00 uur
tot 02.00 uur op zondag 24 juni de
Breemortelweg gedeeltelijk afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

Big Machines Day 24 juni in het centrum van Deurne
Op zondag 24 juni is het koopzondag
in Deurne en wordt het evenement Big
Machines Day gehouden.
Voor dit evenement worden de Markt,
het Martinetplein en de Wolfsberg die
dag van 11.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

Een voorwerp gevonden
of verloren?
Als u iets gevonden heeft of bent verloren, doet u hiervan aangifte bij de gemeente. Gevonden voorwerpen kunt u
tijdens openingstijden afgeven aan de
receptiebalie van het gemeentehuis of
thuis bewaren.
• Als u iets heeft gevonden registreert
u dit op de landelijke website www.
verlorenofgevonden.nl. U gebruikt
hiervoor uw e-mailadres.
• U mag het gevonden voorwerp ook
naar de gemeente brengen. Voor een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
geldt hiervoor zelfs een verplichting
• Bent u iets verloren? Dan kunt u dit
ook registreren op www.verlorenofgevonden.nl. U kunt daar ook kijken of
het voorwerp misschien als gevonden
geregistreerd staat

• Hebt u uw identiteitsbewijs verloren?
Dan doet u hiervan aangifte bij de
gemeente. U kunt dan meteen een
nieuw identiteitsbewijs aanvragen

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

Facebook
Gevonden voorwerpen worden ook geplaatst op www.facebook.com/GevondenVerlorenDeurne. Kijk dus zeker ook
even op deze Facebook-pagina als je
een voorwerp bent verloren.
Geen internet?
Heeft u geen internet of beschikt u niet
over een mailadres? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum
van de gemeente, telefoonnummer
0493-387711. Zij kunnen u verder helpen met de registratie. Ook voor overige
vragen kunt u hier terecht.
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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
M Kurosz
Kowalska, M.
Shaka, C.A.

Geboortedatum
06-12-1980
21-08-1985
03-01-2002

Datum besluit
05-06-2018
11-06-2018
11-06-2018

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.

Deurne koploper
onafhankelijke cliëntondersteuning
ëntondersteuning is gratis. U krijgt dus
geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor uw eigen risico.

De gemeente Deurne is één van de koplopers in Nederland op het
gebied van onafhankelijke cliëntondersteuner. Een onafhankelijke
cliëntondersteuner kan u helpen als u een gesprek heeft met een
medewerker van Zorg in Deurne over bijvoorbeeld een Wmo-voorziening of jeugdhulp. Hij of zij kan u helpen met het voorbereiden
van het gesprek en het geven van adviezen.
Scan de QR-code en bekijk de film over
onafhankelijke cliëntondersteuning in
de gemeente Deurne.
Wat doet een onafhankelijke
cliëntondersteuner?
De onafhankelijke cliëntondersteuner
geeft u advies over de zorg en onder-

steuning die u nodig heeft, denkt met u
mee, helpt u bij het stellen van vragen,
het bedenken van oplossingen en het
maken van keuzes. De onafhankelijke
cliëntondersteuner is uw persoonlijk
adviseur en kijkt samen met u en de
medewerker van Zorg in Deurne wat de
beste oplossing is. Onafhankelijke cli-

Waar kan ik terecht voor
onafhankelijke cliëntondersteuning?
Er zijn in Deurne 7 organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. De contactgegevens vindt u
op www.zorgindeurne.nl onder de kop
‘Heeft u hulp nodig bij uw gesprek?’.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne, telefoonnummer 0493 – 387 387 of info@
zorgindeurne.nl.

Subsidie opruimen drugsafval
Je leest het regelmatig in de krant of op het
nieuws: drugsafval gedumpt. In onze provincie
komt dit vaak voor. Het drugsafval zit meestal in
plastic tanks, jerrycans of vaten, maar het wordt
ook op andere manieren gedumpt.
Het gaat om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en de bodem of het water
kunnen verontreinigen. De veroorzaker van een
drugsdumping is meestal niet te achterhalen.
Hierdoor draait de eigenaar van de grond waarop

het afval is gedumpt op voor de kosten voor het
opruimen ervan. Deze kosten kunnen aanzienlijk
zijn, zeker als de bodem is verontreinigd. Heeft
u in 2017 kosten gemaakt voor het laten opruimen van drugsafval? Dan komt u in aanmerking
voor subsidie van de provincie. Deze subsidie
bedraagt maximaal de helft van de gemaakte opruimkosten.
Subsidie aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.subsidie-

drugsafval.nl. Daar vindt u ook meer informatie.
Voor kosten die u in 2017 heeft gemaakt, kunt u
tot 5 juli 2018 subsidie aanvragen.
Wat moet u doen
als u drugsafval vindt?
1. Blijf uit de buurt van het drugsafval, het gaat
om zeer gevaarlijke giftige en bijtende stoffen
2. 
Zorg ervoor dat ook anderen en uw dieren,
bijvoorbeeld uw hond, er uit de buurt blijven
3. Bel 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of 112

bij spoed. De politie en de brandweer komen
dan om een controle uit te voeren
4. Mocht het daadwerkelijk om drugsafval gaan,
wordt de Omgevingsdienst ingeschakeld.
Zij zorgen (samen met eigenaar terrein) voor
afvoer en eventueel het reinigen van de
omgeving
5. R
 uim in geen geval zelf het drugsafval op
6. Mocht u toch in aanraking zijn geweest met
deze stoffen, neem dan altijd contact op met
uw huisarts

