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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.

Verkeersmaat
regelen vanwege
evenementen
Wow Event op 1 september in het
centrum van Deurne
Op zaterdag 1 september wordt het
evenement Wow Event Deurne georganiseerd in het centrum van Deurne.
Voor dit evenement wordt die dag het
Martinetplein van 13.00 tot 17.00 uur
en de Markt van 20.00 tot 01.00 uur
afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
Kofferbakverkoop in Vlierden
Op zondag 2 september organiseert
het Gilde Sint Willibrordus Vlierden een
kofferbak-verkoop in de Pastoriestraat.
Voor dit evenement wordt die dag van
07.00 tot 16.30 uur de Waagweg en een
gedeelte van de Pastoriestraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

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

Informatiebijeenkomsten
over de A67
Op 28 en 30 augustus organiseert Rijkswaterstaat twee informatiebijeenkomst
over de A67. Tijdens deze bijeenkomsten kan iedereen die geïnteresseerd
is langskomen om kennis te nemen van
de uitkomsten van de effectstudies.
In de effectstudies zijn de effecten
onderzocht van de drie verschillende
alternatieven op de doorstroming en
de verkeersveiligheid op de A67. Ook
wordt er tijdens de bijeenkomsten informatie verstrekt over de effecten op
de omgeving zoals bijvoorbeeld geluid,

luchtkwaliteit en natuur.
De inloopbijeenkomsten vinden plaats
op:
•
Dinsdag 28 augustus in NH Hotel
Geldrop, Bogardeind 231 in Geldrop
• Donderdag 30 augustus in Hotel Nobis, Nobisweg 1 in Asten
Iedereen kan binnenlopen tussen 17.00
en 20.30 uur. Er wordt geen centrale
presentatie gegeven dus u kunt langskomen wanneer het u schikt.

Sluitingstijden horeca
Liessel tijdens de kermis
Tijdens de kermis in Liessel (25 t/m 28
augustus) gelden andere sluitingstijden
voor de horeca, gelegen nabij de kermis.
Horecazaak met een
drank- en horecavergunning
Voor horecazaken met een drank- en
horecavergunning (de “natte” horeca)
en de daarbij behorende terrassen gelden de volgende sluitingstijden:
• Op zaterdagnacht (de nacht van zaterdag op zondag) moet de horecazaak
om 03.30 uur gesloten zijn. Vanaf
03.00 uur mag er geen drank meer geschonken worden en moet de muziek
in de horecazaak uitgezet worden.
Het terras moet om 03.00 uur gesloten zijn.
De muziek op het terras moet voor
01.30 uur beëindigd zijn.
• Op zondagnacht (de nacht van zondag
op maandag) en maandagnacht (de
nacht van maandag op dinsdag) moet
de horecazaak én het terras om 03.00
uur gesloten zijn.
De muziek op het terras moet voor
01.30 uur beëindigd zijn.
• Op dinsdagnacht (de nacht van dinsdag op woensdag) moet de horecazaak om 02.00 uur gesloten zijn.
Het terras moet om 01.30 uur gesloten
zijn.
De muziek op het terras moet voor
00.30 uur beëindigd zijn.

Horecazaak zonder een drank- en
horecavergunning
Voor horecazaken zonder drank- en
horecavergunning (de “droge” horeca)
gelden de volgende sluitingstijden:
• Op zaterdagnacht (de nacht van zaterdag op zondag), zondagnacht (de
nacht van zondag op maandag) en
maandagnacht (de nacht van maandag op dinsdag) moet de horecazaak
om 03.30 uur gesloten zijn.
Voor 03.00 uur moet de muziek in de
horecazaak uitgezet worden en moet
het terras gesloten zijn.
De muziek op het terras moet voor
01.30 beëindigd zijn.
• Op dinsdagnacht (de nacht van dinsdag op woensdag) moet de horecazaak om 02.30 uur gesloten zijn. Voor
02.00 uur moet de muziek in de horecazaak uitgezet worden.
Het terras moet om 01.30 uur gesloten
zijn.
De muziek op het terras moet voor
00.30 uur beëindigd zijn.
Verbod op het gebruik van glas
Tijdens de kermis mag er op het kermisterrein en op de terrassen geen
glas gebruikt worden. Voor horecagelegenheden waar maaltijden worden geserveerd (restaurants) geldt dit verbod
vanaf 21.00 uur.

Wegwerkzaamheden
Liesselseweg
Deze week wordt er gewerkt aan de Liesselseweg, tussen de Fabriekstraat en
de rotonde met bij de Theo van Doesburgstraat / Energiestraat. Er wordt een
nieuwe asfaltlaag aangebracht. Vanaf
27 augustus wordt er gewerkt tussen de
rotonde bij de Theo van Doesburgstraat
/ Energiestraat tot het punt waar de
Liesselseweg over gaat in het Loon. Op
dat gedeelte duurt het werk tot vrijdag
14 september. Daarna komt het Loon

aan de beurt. Nadere informatie daarover volgt nog.
Fietspad is niet afgesloten
In tegenstelling tot wat we afgelopen
week meldden op deze pagina, is het
fietspad naast de Liesselseweg niet
afgesloten. Ook tijdens de rest van de
werkzaamheden aan de Liesselseweg
en het Loon blijft het fietspad open voor
fietsers.
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VERGUNNINGEN,
BESTEMMINGSPLANNEN
EN MELDINGEN
Aanvragen
Veldstraat 17, 5751AA, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2018-1182)
activiteit(en) Bouw, 10-8-2018;
Donschotseweg 11, 5753PT, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw (HZ2018-1176) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 10-8-2018.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Clarinetweg 16, 5753RB, het plaatsen van een woonwagen (HZ-2018-0830)
activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 17-8-2018;
Molenstraat 48, 5751LE, het verbouwen en wijzigen van de functie van een
gebouw (HZ-2018-0977) activiteit(en) Bouw, 16-8-2018.
Meldplicht Wet milieubeheer
Hogebrugweg 3, 5757RS, het mobiel breken van bouw en sloopafval (HZ-20181109).
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Lagekerk, Deurne”
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een gebouw met
maximaal 37 wooneenheden op de hoek van de Lagekerk/ Martinetstraat/
Burgemeester van Beekstraat te Deurne (NL.IMRO.0762.BP201501-C002).

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.

Nieuwe borden
‘honden aan de lijn’
bij het Buntven
Als bezoeker van het Buntven zijn ze u
wellicht al opgevallen: een tijd geleden
zijn er nieuwe borden ‘honden aan de
lijn’ geplaatst. De borden zijn geplaatst
door Bosgroep Zuid Nederland, op verzoek van de gemeente Deurne.
Dat honden bij het Buntven en in de
bossen aan de lijn moeten, is niet
nieuw. Deze regel geldt al langere tijd
en wordt ook al langer aangegeven op
groene bordjes bij de ingangen van de
bossen. Bij het Buntven staat deze regel
nu dus ook op de nieuwe borden.
Waarom honden aan de lijn?
Bij het Buntven en in de bossen leven
wilde dieren, zoals reeën en vogels.
Loslopende honden kunnen deze dieren verstoren. Het gaat dan bijvoor-

beeld om broedende vogels, zoals dodaars, die leven in de oeverrand van het
Buntven of reeën die opgejaagd worden
en in de vlucht gewond raken of zelfs
dood kunnen gaan.

Het Buntven vormt een belangrijke
verbinding voor dieren tussen de Stippelberg, de Strabrechtse Heide en de
Deurnese Peel / Mariapeel. Om deze
reden zijn er onlangs natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Vandaar dat
de gemeente het belangrijk vindt dat
dieren hier veilig kunnen leven. In de
toekomst worden binnen de rasters van
het Buntven schapen ingezet. Ook deze
schapen kunnen verontrust raken door
loslopende honden.
De gemeente vraagt hondenbezitters
om hun begrip en medewerking.

Radio-interview w
 ethouder Biemans
Wethouder Marinus Biemans geeft op zaterdag 25 augustus een radio-interview
op DMG Deurne Radio. Samen met presentator Ivan van Oosterhout gaat hij in op
de stand van zaken bij het Cultuurcentrum, het aanschaffen van zonnepanelen via
De Groene Zone, zwembad De Wiemel en het Techniekcentrum Brainport. Luister
live vanaf 10.30 uur op 106.2 FM.

