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Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied’

‘Derde

herziening

bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’
(NL.IMRO.0762.BP201601-B001) en de daarbij horende bijlagen ter inzage wordt gelegd.
Voor welk gebied is dit?
Het plan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Deurne, met
uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de
kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan
den Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern
Deurne.
Wat zijn de plannen?
Het bestemmingsplan heeft als doel om een actueel planologisch regime voor het
buitengebied te bieden. Daarom is de provinciale Verordening ruimte 2014 (verplicht)
verwerkt in de planregels. Door het benoemen van verschillende thema’s heeft de raad
richting gegeven aan de wijze waarop de ontwikkeling van het buitengebied vorm krijgt.
Ook deze thema’s zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Hieronder de verkleining van
het zogenoemde ‘landbouwontwikkelingsgebied’ (LOG) tot primair agrarisch gebied
(Primag). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de begrenzing van het Primag. Verder
is een vereenvoudiging van de regels doorgevoerd. Voor het overige vormt het huidige
plan, de ‘Tweede Herziening Bestemmingsplan Buitengebied’ de basis voor dit nieuwe
bestemmingsplan. De ‘Derde Herziening Bestemmingsplan Buitengebied’ heeft daarom
een overwegend conserverend karakter.
Wat ligt ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende bijlagen liggen ter inzage. Het
bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding en de regels, en een daar bijbehorende
toelichting.
Wanneer ligt dit ter inzage?
Alle stukken liggen met ingang van 9 juni 2017 gedurende 6 weken ter inzage.
Waar is dit terug te vinden?
Alle stukken kunt u op de volgende manieren raadplegen:
1. digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.deurne.nl.
2. bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van
Deurne aan de Markt 1.

Wat betekent dit voor u?
Zienswijze
Iedereen kan tijdens de termijn van terinzagelegging mondeling of schriftelijk een
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u
richten aan de gemeenteraad van Deurne (Postbus 3, 5750 AA Deurne), onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
Klantcontactcentrum, via ons algemene telefoonnummer (0493) 38 77 11.
Hoorzitting
Wij stellen indieners van een zienswijze in de gelegenheid om hun zienswijze mondeling
toe te lichten voor de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen. Wilt u van deze mogelijkheid
gebruik maken? Geef dan in uw zienswijze aan, dat u gehoord wilt worden door de
Hoorcommissie. U ontvangt dan een uitnodiging voor de Hoorcommissie (de
Hoorcommissie vergadert in de avond).
Heeft u vragen?
Laat het ons gerust weten. Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt
bellen naar (0493) 38 77 11.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ontvangen. De vermelde datum is de datum van
ontvangst van de aanvraag:
 Torteltuin 23, het verplaatsen van een boom (19-5-2017)
 Bruggenseweg 11 a, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk (22-5-2017)
 Jagerweg 21, het uitbreiden van een woonhuis (25-5-2017)
 Wolfsberg 20, het plaatsen van een kozijn in gevel (24-5-2017)
 Vincent van Goghstraat 13, het maken van houten plinten en de verkoop van
vloeren en plinten via internet (28-5-2017)
 Dennenveld 14, het kappen van een boom (29-5-2017)
 Facade, deelgebied 5/6, fase 4, de realisatie van 32 woningen (23-5-2017)
Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Deurne hebben besloten op grond van artikel 3.9 lid 2
/ artikel 3.12 lid 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
beslistermijn op de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met ten hoogste 6
weken te verlengen:
 Rietven 41, kadastrale sectie B, nr. 2892, de bouw van een woning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Deurne hebben de volgende omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. De vermelde
datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:
 Jozef Israëlsstraat 37, het plaatsen van een dakkapel (30-5-2017)
 Markt 2, het plaatsen van handelsreclame (1-6-2017)
 Energiestraat 7, het kappen van 6 tot 8 bomen om plaats te verschaffen voor
onderkomen Jeu de Boules club (1-6-2017)
 Bronweg 3, het wijzigen van een zonnestroominstallatie (1-6-2017)
 Energiestraat 7, het kappen van 6 bomen ten behoeve van de aanleg van een
voet-/fietspad als toegang voor sportaccommodaties (1-6-2017)
Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over
het besluit? Neemt u dan contact op via ondernemersloket-en-publiekszaken op deze
website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 387 711). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kun u de vergunningen en de
bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak.
Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met een hierboven genoemd besluit en u door dit besluit
rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan
tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u
tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het
bezwaarschrift ook ondertekenen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het
besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of informeert u bij de griffie van de Rechtbank
Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Meldplicht Wet milieubeheer
De gemeente Deurne heeft de volgende melding(en) op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer voor kennisgeving aangenomen:


Paardekopweg 18, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), gemeld op
26-5-2017

Hebt u vragen over een hierboven genoemde melding? Neemt u dan contact op met het
Klantcontactcentrum of komt u langs op het gemeentehuis.

Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land
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 met de opname van het
vertrek naar een onbekend land. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor
uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
Frost, C.J.K.

Geboortedatum
22-04-1969

Datum besluit
07-06-2017

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
U hebt hiervoor 6 weken de tijd om een brief te schrijven. In het bezwaarschrift moet u
het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het
bezwaarschrift ook ondertekenen.
Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het
Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 –
387 711 of de website www.deurne.nl.

Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land
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 met de opname van het
vertrek naar een onbekend land. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor
uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
Maciaszek, M.

Geboortedatum
18-08-1992

Datum besluit
02-06-2017

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
U hebt hiervoor 6 weken de tijd om een brief te schrijven. In het bezwaarschrift moet u
het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het
bezwaarschrift ook ondertekenen.
Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het
Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 –
387 711 of de website www.deurne.nl.

Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land
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 met de opname van het
vertrek naar een onbekend land. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor
uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.
Overzicht vertrokken personen
Naam, voorletters
van den Broek, R.M.

Geboortedatum
08-12-1996

Datum besluit
07-06-2017

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
U hebt hiervoor 6 weken de tijd om een brief te schrijven. In het bezwaarschrift moet u
het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het
bezwaarschrift ook ondertekenen.
Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het
Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 –
387 711 of de website www.deurne.nl.

