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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.

Eerste Hulp Bij
Dementie koffer
te leen
In de gemeente Deurne is er veel informatie beschikbaar over dementie. Een
onderdeel hiervan is de EHBD koffer.
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer is
een koffer met allerlei leesmateriaal
over dit onderwerp. Denk aan het boek
‘Ma’ van Hugo Borst, maar ook informatieve boeken over hoe om te gaan met
dementie en het kinderboek ‘Oma Bellenblaas’. Ook vind je folders met meer
informatie. Deze koffer, of bijvoorbeeld
alleen een specifiek boek uit de koffer,
is gratis te leen. Ga hiervoor langs bij
Zorg in Deurne, Oude Martinetstraat 2
(zij-ingang gemeentehuis) of neem contact op met de wijkwerkers van de LEVgroep via 0493-352500.
Samen maken we Deurne Dementievriendelijk. Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/dementiedeurne.

AGENDA’S VAN DE RAADSCOMMISSIES
11, 15, 16 en 17 april
U bent van harte uitgenodigd voor de raadscommissies in april. Deze
vergaderingen vinden plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis en
starten om 20:00 uur.
De commissie Bestuur van donderdag 11 april behandelt onder meer de raadsvoorstellen ‘Anders vergaderen’ en ‘Verduurzaming Huis voor de Samenleving.
Op maandag 15 april vindt er in de commissie Wonen en Vastgoed een opiniërende behandeling plaats over de actualisatie van het beleid huisvesting arbeidsmigranten. Daarnaast bespreekt de commissie de voorstellen ‘Kader en
vervolgaanpak Maatschappelijke Structuurvisie’ en ‘Bestemmingsplan Derpsestraat’.
Tijdens de commissie Ruimte en Economie van dinsdag 16 april komen onder
andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Ontwikkelingen hippisch centrum
• Cultuurbeleid
• Subsidie museum Techniek met een Ziel
• Veehouderij Bosweg
Woensdag 17 april wordt de commissie Samenleving geïnformeerd over de
stand van zaken bij Senzer en bespreekt de commissie de discussienotitie ‘ontwikkelingen en beleidsmaatregelen peuteropvang en vve’.
Meer informatie
De agenda’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De volledige agenda’s met
bijbehorende stukken kunt u vinden op de website van de gemeente > Menu >
Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema.
De dag na de commissievergadering zijn de geluidsfragmenten bovendien te
beluisteren op deze plaats.

Gemeente en Zorg in Deurne
gesloten op Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Het gemeentehuis en Zorg in Deurne
zijn vrijdag 19 en maandag 22 april gesloten. Telefonisch zijn wij ook niet bereikbaar op deze dagen.
Avondopenstelling op
woensdag 24 april
De avondopenstelling van maandag
22 april verschuift naar woensdag 24
april. Een afspraak voor de klantenbalie
maakt u gemakkelijk via www.deurne.nl.
Online regelen
Wist u dat u veel producten ook direct
online kunt regelen? Wilt u een verhuizing doorgeven, een parkeervergunning
of een uittreksel aanvragen? Dat kan
via www.deurne.nl. Daar vindt u steeds
meer producten die u online kunt regelen.
Melding openbare ruimte doorgeven
Wilt u een melding doorgeven aan de
gemeente, bijvoorbeeld van kapotte
straatverlichting, losliggende stoep

tegels of een gat in de weg? Dan kan via
www.deurne.nl. In spoedgevallen die
niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag kunt bellen naar telefoonnummer (0493) 38 77 77. Let op, dit nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen over de openbare ruimte.
Crisissituatie
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. Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis, telefoonnummer 08002000. Deze telefoonnummers zijn dag
en nacht bereikbaar.
VVV in het gemeentehuis
De VVV is op Goede Vrijdag 19 april
geopend van 10.00-17.00 uur en op
zaterdag 20 april van 10.00-14.00 uur.
Maandag 22 april (Tweede Paasdag) is
de VVV ook gesloten.
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VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN
EN MELDINGEN
Aanvragen
• Z eilbergsestraat 78, 5751LM, het realiseren van een
aanbouw aan de achterzijde van een woning en sloop
bestaande achteraanbouw (HZ-2019-0464) activiteit(en)
Bouw, 25-3-2019;
• L iesselseweg 214, 5753PP, het aanvragen van een OBM
en gedeelte bouw (HZ-2019-0487) activiteit(en) Bouw,
Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), 283-2019;
• Leembaan ongenummerd (kadastraal nummer F2564)
5753CV, het bouwen van een vrijstaande woning (HZ2019-0474) activiteit(en) Bouw, 29-3-2019;
•V
 oorpeelweg 22, 5754RJ, het bouwen van een stallingsruimte/carport en het verbouwen van een kantoor (HZ2019-0479) activiteit(en) Bouw, 28-3-2019;
•D
 orpsstraat 23, 5758AM, het verbouwen van een pand
tot 13 woonstudio’s (HZ-2019-0442) activiteit(en) Bouw,
20-3-2019;
•M
 arie Curiestraat 24, 5756BP, het realiseren van een
aanbouw (HZ-2019-0448) activiteit(en) Bouw, 24-3-2019;
•S
 loe 22, 5751ZX, het bouwen van een garage (HZ-20190457) activiteit(en) Bouw, 18-3-2019;
•S
 chooteindseweg 2a, 5756PG, het aanpassen van een
bouwplan voor een tweekapper in Vlierden (HZ-20190454) activiteit(en) Bouw, 25-3-2019;
•H
 alvemaanweg 26, 5754RC, het realiseren van een opslag van vaste mest (HZ-2019-0485) activiteit(en) Bouw,
2-4-2019;
•D
 octor Huub van Doorneweg 26, 5753PM, het oprichten
van 2 bedrijfspanden (HZ-2019-0459) activiteit(en) Bouw,
26-3-2019;
•B
 akkershof ongenummerd (kadastrale nummers I3790
en I3794) 5758CE, het bouwen van twee aaneengeschakelde woningen (HZ-2019-0489) activiteit(en) Bouw,
2-4-2019.
Buiten behandeling laten aanvraag om
omgevingsvergunning
• Soemeersingel 107, 5759 RD, het bouwen van voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie (HZ-20190290) activiteiten Bouw, (3-4-2019).
Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning
• Hazenweg 1, 5757AE, het herbouwen van een woning en
het bouwen van een bijgebouw (HZ-2019-0199) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO;
• Hanenbergweg 8, 5753RC, het bouwen van een woning
(HZ-2019-0156) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd
met regels RO.
Intrekken omgevingsvergunning
• Walsbergseweg 43, 5752PA, het intrekken van bouwvergunningen (2002.0393, Z-BF1-2010-000522 en Z-BF22011-000001) activiteit(en) Bouw, 01-04-2019.
Onderstaand ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft
zes weken ter inzage gelegen
• Langstraat 79 5752RK, het bouwen van twee bedrijfsloodsen en het afwijken van het bestemmingsplan
(HZ-2018-0859) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd
met regels RO;
Er is een zienswijze ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
• Kanaalstraat 26a, 5757RP, het omzetten van een mantelzorgwoning naar een B&B (HZ-2019-0153) activiteit(en)
Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 03-04-2019;
• Rietven 29, 5751NJ, het bouwen van een woning (HZ2019-0144) activiteit(en) Bouw, 01-04-2019;
• Heitrak 38, 5757SP, het realiseren van een B&B in een
bestaand pand (HZ-2019-0192) activiteit(en) Handelen
in strijd met regels RO, 4-4-2019.
Meldplicht Wet milieubeheer
• Hoge Zijdeweg 66, 5756BR, het veranderen van een

inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) (HZ-20190251) activiteit(en) Milieumelding.
Besluit uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar
een onbekende bestemming
De personen hieronder wonen niet meer op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan
ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders van Deurne
heeft besloten de persoonslijsten van deze personen
niet meer bij te houden en de persoonslijst ambtshalve
op te schorten met de aanduiding ‘land onbekend’. Dit
betekent dat zij niet meer in Nederland als inwoner staan
ingeschreven. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor
uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
Geboortedatum
Petcu, L.
12-11-1988

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne
naar een onbekende bestemming
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 het bijhouden van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat
zij uitgeschreven worden met als reden vertrokken naar
Land Onbekend. Daardoor staan zij officieel niet meer in
Nederland als inwoner ingeschreven. Dit kan onder andere
gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en
subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
Geboortedatum
Linders, J.W.
30-04-1959

Datum besluit
01-04-2019

Concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost maakt bekend, dat in het kader van de
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 5
april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:
Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne in
Deurne.
Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van
de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken van
Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het concept-RBP
kan worden ingezien op afspraak tijdens kantooruren.
U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. Van Dijk
(Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, tel. 040 2203 203).
Het concept-RBP is ook digitaal toegankelijk via de
internetpagina van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
www.vrbzo.nl/rbp-edco-deurne/
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
Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-387711.

Impulsregeling voor lege en
vrijkomende stallen verlengd
De voucherregeling VABIMPULS, voor
staleigenaren die zich bezinnen op
een andere toekomst, wordt verlengd
tot eind 2019. Tot nu toe maakten 275
eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.
Eigenaren van een lege of leegkomende
stal en veehouders die zich bezinnen
op een andere toekomst kunnen een
beroep doen op een adviesvoucher.
Hiermee kunnen zij deskundigen van
VABIMPULS inschakelen. Het adviesnetwerk van VABIMPULS bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die met de
eigenaar onderzoeken welk toekomstperspectief het best haalbaar en meest
passend is bij de wensen en situatie van
de eigenaar en de mogelijkheden op de
locatie in de betreffende gemeente en
het Brabantse landschap. Alle opties

Datum besluit
02-04-2019

voor een nieuwe toekomst kunnen de
revue passeren, van sloop tot verkoop,
van overdracht tot herbestemming.
Vervolg
De regeling zou aanvankelijk 1 april aflopen. Om lopende trajecten goed af te
kunnen ronden en nieuwe vragen nog in
behandeling te kunnen nemen, heeft de
provincie besloten VABIMPULS langer
open te stellen, tot eind 2019. Dit biedt
een nieuw provinciebestuur voldoende
tijd om zich te beraden op een besluit
over een eventueel vervolg.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.vabimpuls.nl. Daar vindt u ook een uitlegvideo en kunt u een aanvraag indienen
voor de voucherregeling.

Verleng uw
ontheffing
blauwe zone
Bent u woonachtig in een blauwe
zone en bent u in het bezit van een
ontheffing blauwe zone? Houdt
dan de verloopdatum van uw ontheffing in de gaten.
Vraag tijdig een verlenging van uw
ontheffing(en) aan. Het aanvragen
van een verlenging en/of nieuwe
ontheffing kan via www.deurne.nl
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via info@deurne.nl of 0493
387 711.

