Aan de buurtbewoners
van de Deurnese Peel

Deurne, 24 april 2020
Kenmerk: 1261941/1101987 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)
Betreft: Brand Deurnese Peel
Bijlage(n): -

Geachte heer/mevrouw,
Op maandag 20 april is er een grote brand uitgebroken in de Deurnese Peel. Door de
harde wind breidde de brand zich snel uit. Inmiddels is ongeveer 800 hectare van het
natuurgebied verbrand. U heeft als buurtbewoner ongetwijfeld ervaren wat de impact
van de brand is. Ook kan ik mij goed voorstellen dat u geschrokken bent toen de brand
of de rook richting uw woning kwam. Een aantal van u heeft ook de woning moeten
verlaten of dit dreigde te gebeuren. Het is nogal wat als u huis en haard moet verlaten,
zeker in tijden van corona. De afgelopen dagen heb ik dan ook met u meegeleefd.
In de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 april ervaarden met name bewoners van
de Soemeersingel flinke rookoverlast. Door de veranderende wind kunnen ook
bewoners in andere gebieden rondom de Deurnese Peel de komende tijd rook- en
geuroverlast ervaren. Ik begrijp dat dit voor u een vervelende situatie is.
In deze brief leest u wat de hulpdiensten en Staatsbosbeheer doen. Ook leest u wat u
kunt doen als u overlast van de rook ervaart.
Beheersing van de brand
Het natuurgebied smeult naar verwachting nog meerdere weken. Dit geeft rook- en
geuroverlast. Het is afhankelijk van de wind en de weersomstandigheden welke
bewoners overlast hebben van de rook en geur. Het verder blussen van de brand heeft
geen zin. Het gaat om een veengebied. Ook als er wordt geblust, laait de brand steeds
weer opnieuw op en smeult ondergronds door.
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De brandweer blijft de situatie monitoren. Het beheer van het gebied ls weer
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Zij controleren het gebied en houden toezicht op
de veenbrand. Als het gevaar dreigt dat de brand weer groter wordt, wordt de
brandweer opgeroepen. Er blijft materieel van de brandweer in het gebied aanwezig
om in dat geval snel te kunnen handelen.
Situatie afgelopen nacht
Afgelopen nacht zorgden de weersomstandigheden ervoor dat er rook laag bij de grond
bleef hangen. Verschillende omwonenden hebben daar last van gehad. De kans bestaat

dat dit de komende weken vaker gebeurt. Ik begrijp dat dit heel vervelend is, maar
helaas is dit niet te voorkomen.
Heeft u last van de rook?
Op dit moment is er geen aanleiding om woningen te ontruimen vanwege de rook.
Mocht dit veranderen, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat we u op tijd informeren en
waarschuwen, ook als dat in de nachtelijke uren is.
Heeft u last van de rook en voelt u zich er niet prettig bij om in uw woning te blijven?
Dan kunt u ervoor kiezen om uw woning te verlaten. Wij vragen u om zelf onderdak te
zoeken bij familie of bekenden. Houdt u, wanneer u bij familie of bekenden verblijft,
rekening met de coronamaatregelen.
Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0493) 38 77 11. Voor dringende
vragen is dit nummer ook in de avonden en het weekend bereikbaar. Luistert u dan het
bandje af, vervolgens wordt u doorverbonden. Voor acute spoedvragen kunt u zoals
gebruikelijk contact opnemen met het alarmnummer 112.
Ik wens u en uw gezin veel sterkte in deze periode en ik hoop samen met u dat dit snel
voorbij is.

