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Geachte heer, mevrouw,
De smeulende veenbrand in de Deurnese Peel is sinds half juni onder controle. Door een
combinatie van de inzet door Staatsbosbeheer en aannemers, en de regen die is
gevallen, zijn de smeulhaarden gedoofd. Het belangrijkste is vooral dat de rookoverlast
flink is afgenomen. De hitte van vorige week heeft niet geleid tot nieuwe brand- of
smeulhaarden of rookontwikkeling.
Er wordt niet meer actief geblust in het gebied. Staatsbosbeheer blijft het gebied wel in
de gaten houden. Het kan namelijk zijn dat er nog ondergrondse smeulhaarden zitten.
Omdat het rustig is in het gebied en er geen rookontwikkeling meer is, worden de
blusmaterialen opgeruimd en worden deze week de waarschuwingsborden aan de
Snoertsebaan, Oude Peelstraat/Kanaalstraat en Soemeersingel weggehaald. De tijdelijke
maximumsnelheid van 50km/h komt daarmee te vervallen.

Einde aan periode met flinke rookoverlast
Nu de smeulende brand onder controle is, komt er een einde aan een periode van
ongeveer twee maanden waarin er flinke overlast is geweest voor de bewoners van het
gebied. De rook- en geuroverlast is voor hen erg vervelend geweest. Laten we hopen dat
die periode nu definitief achter ons ligt.
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Communicatie
Tijdens de brand hebben wij de bewoners van het gebied en andere inwoners zo goed
mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We hebben vrijwel dagelijks
updates op de website en social media geplaatst. Gisteren hebben we de 100ste update
over de brand op de website geplaatst. Bij grotere rookoverlast of op momenten dat de
brandweer naar het gebied moest om een brandhaard te blussen, hebben we ook
gecommuniceerd in de avonden en weekenden. Ik heb vier keer een brief met informatie
aan de omwonenden van het gebied (ruim 500 adressen) verstuurd. Verder zijn er de
nodige artikelen in de media verschenen. Op onze website kunt u alle berichten nog eens
lezen. Kijkt u hiervoor op www.deurne.nl en klik op de knop ‘Brand Deurnese Peel’.
Excursies voor de dorpsraden
Staatsbosbeheer heeft vorige week excursies in de Deurnese Peel georganiseerd voor de
dorpsraden en enkele bewoners van Helenaveen, Liessel en Griendtsveen. Leefbaar en
Vitaal Neerkant is ook benaderd, maar in Neerkant bleek er geen behoefte aan een
excursie. De gemeente was bij de excursies aanwezig. Bewoners hebben vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt over de bestrijding van de brand, de inrichting en het beheer
van het gebied en de communicatie door de gemeente. Waar mogelijk worden de
verbeterpunten die hieruit naar voren zijn gekomen, meegenomen. Een deel van de
vragen en opmerkingen krijgt een plek in de onderzoeken die (gaan) lopen.
Onderzoeken
Op 3 juni heb ik u met een raadsinformatiebrief (RIB-HM-2026) geïnformeerd over drie
onderzoeken die gaan lopen naar aanleiding van de brand.
1. Het eerste is een technisch onderzoek naar oorzaak en verloop van de brand. Het
geeft inzicht in de manier waarop de incidentbestrijding veiliger en effectiever
gemaakt kan worden. Daarvoor is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
verantwoordelijk.
2. Het tweede onderzoek gaat specifiek over de werking van het driemanschap (overleg
tussen gemeente, VRBZO en Staatsbosbeheer) en van de RIN Deurnese Peel/
Mariapeel (Risico Index Natuurbranden). De provincie heeft hierin de regie.
3. Het derde onderzoek richt zich op de relatie tussen veiligheid en natuurbeheer. Dit
onderzoek kent drie opdrachtgevers: gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en
de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarvan gemeente Deurne de hoofdopdrachtgever is.
Het eerste en tweede onderzoek lopen inmiddels. Voor het derde onderzoek zijn de
conceptonderzoeksvragen voorgelegd aan de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen,
Liessel en Neerkant. De reacties die zij hebben gegeven, zijn verwerkt en worden
voorgelegd aan degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Dit geldt overigens ook voor
de raadsvragen die door diverse fracties zijn gesteld. De beoogde organisatie voor de
uitvoering van dit derde onderzoek is de Wageningen University & Research. Met hen zijn
verkennende gesprekken gevoerd en voorbereidingen getroffen. Zij brengen op korte
termijn een offerte uit en de intentie is om snel met dit onderzoek te starten.
Staatsbosbeheer heeft vrij snel na het ontstaan van de brand aangifte gedaan bij de
politie van mogelijke brandstichting. Politie en justitie hebben deze aangifte in behandeling. Dit staat los van de drie onderzoeken die hierboven staan vermeld.
Inloopbijeenkomsten op zaterdag 11 juli
Bewoners die nog vragen hebben over de brand of willen napraten, zijn van harte
welkom bij twee inloopbijeenkomsten die we organiseren op zaterdag 11 juli. Liever
hadden wij eerder al een bijeenkomst georganiseerd, maar dit was vanwege de
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maatregelen tegen het coronavirus niet mogelijk. Vanaf 1 juli mogen er weer grotere
samenkomsten plaatsvinden en kunnen we deze bijeenkomsten organiseren.
De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:
• Zaterdag 11 juli, 10.00 – 12.00 uur: gemeenschapshuis De Gouden Helm,
Oude Peelstraat 3 in Helenaveen
• Zaterdag 11 juli, 13.00 – 15.00 uur: gemeenschapshuis De Kastanje, Hoofdstraat 62
in Liessel
Bij de bijeenkomsten kunnen bewoners binnenlopen voor een kopje koffie of thee en
kunnen zij in gesprek gaan met of vragen stellen aan medewerkers van de gemeente,
Staatsbosbeheer, veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), GGD of Zorg in Deurne.
Ik ben zelf ook bij de bijeenkomsten aanwezig. Er worden bij de bijeenkomsten geen
presentaties gegeven, het is bedoeld om na te praten of om vragen te stellen.
Aanmelden is verplicht
Voor iedereen die aanwezig wil zijn, is het verplicht om zich vooraf aan te melden in
verband met de coronamaatregelen. Zo kunnen we bijhouden hoeveel mensen er
aanwezig willen zijn en dat het niet te druk wordt, zodat iedereen 1,5 meter afstand tot
elkaar kan houden. Aanmelden kan via de website of telefonisch.
Burgemeester
Hilko Mak
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