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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Officiële bekendmakingen weekblad van Deurne 

 

Datum 

 

6 maart 2013 
 

Nummer 

  

RV-1312 

  

Steller vraag Evert van Kampen Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

Burgemeester 
 

Steller 

  

…. 

  

Datum afdoening 17 april 2013 

 

 

 

Vraag 

In het weekblad van Deurne leest iedereen vol interesse de officiële bekendmakingen. 

In het overleg om alles digitaal te gaan vermelden is het volgende afgesproken en toegezegd: 

Een verkorte versie van bekendmakingen met naam en onderwerp (bv. één regel) zou gehandhaafd 

blijven. Met een verwijzing naar de gemeente site. 

Bestemmingsplannen en Wabo vergunningen raken rechtstreeks de burgers. 

Goede actuele informatie, conform de gemaakte afspraken, spreekt veel mensen aan. Zeker met 

zienswijzen indienen kunnen nu veel inwoners van Deurne gepasseerd worden. Dat kan niet de bedoe-

ling zijn. 

Onze vraag is dan ook: Waarom gebeurt het niet? 

 

 

Antwoord 

In de raadsvergadering van 22 januari waar het vaststellen van de “verordening digitaal berichtenver-

keer’ aan de orde was, is door het CDA gevraagd naar het bevestigen van een toezegging van het col-

lege tijdens de begrotingsbehandeling over het informeren van ‘digibete’ burgers in het Weekblad van 

Deurne. De burgemeester heeft hierop geantwoord dat het bezuinigingsbesluit waartoe besloten is 

tijdens de begrotingsbehandeling niet wordt teruggedraaid maar dat er pragmatisch mee omgegaan zou 

worden. In de vervolgvraag van het CDA werd aangegeven dat het niet gaat om dakkapellen ed. maar 

een toezegging werd gevraagd met betrekking tot majeure bestemmingsplannen. Daarop is door de 

burgemeester toegezegd dat dit zou gebeuren.  

 

Gezocht is naar een pragmatische oplossing die in de praktijk het volgende betekent. In de gemeente-

lijke advertentie in het Weekblad van Deurne wordt standaard verwezen naar de digitale bekendma-

king van alle officiële bekendmakingen en publicaties van de gemeente Deurne op de website. Ver-

meld wordt dat onze website ook te bekijken is op de computer in de hal van het gemeentehuis. Alle 

officiële bekendmakingen worden opgenomen in de wekelijkse nieuwsmail waar iedereen zich voor 

kan aanmelden. 

Daarnaast is met betrekking tot de volgende onderwerpen afgesproken dat er altijd een klein redactio-

neel artikel bestaande uit een kop en maximaal 5 zinnen per keer in het Weekblad wordt geplaatst: 

-Bekendmaking voorbereidingsbesluiten; 

-Kennisgeving ter inzage legging ontwerpbestemmingsplannen op grond van artikel 3.8 Wro; 

-Bekendmaking vaststellingsbesluiten en kennisgeving ter inzage legging bestemmingsplan op grond 

van art. 3.8 Wro; 

-Kennisgeving van voorbereiding exploitatieplannen (en ter inzagelegging) (6.12 Wro). 


