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Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen en houden van de 

ontwikkelingen rond ’t Stijn, het CPO project voor een wooncomplex voor 50-plussers op 

de hoek Stijn Streuvelslaan, Molenstraat en Hogeweg.  

Deze nieuwsbrief wordt opgesteld door de CPO-vereniging ’t Stijn en de gemeente 

Deurne. 

Bestemmingsplan 

Het nieuwe bestemmingsplan is op 10 januari 2017 in het college besproken en zij 

hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage 

De termijn start op 20 januari 2017. Tijdens de 6 weken kan iedereen een zienswijze 

tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen.  

 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken? 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken via de internetsite 

www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Deurne. Bij de balie kan 

het bestemmingsplan analoog worden ingezien (tijdens openingstijden). 

 

Hoe ziet de procedure er vervolgens uit? 

Na de termijn van terinzagelegging worden eventueel binnengekomen zienswijzen 

beoordeeld en van een reactie voorzien. Dit in de vorm van een “Nota van beantwoording 

zienswijzen”. Deze nota wordt, als er zienswijzen zijn ingediend, samen met het 

bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan het college, commissie en de 

gemeenteraad.  

Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan vervolgens beroep worden ingesteld bij de 

Raad van State.   

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

Informatiebijeenkomst buurtbewoners en geïnteresseerden 

We vinden het belangrijk om iedereen van de laatste stand van zaken op de hoogte te 

brengen. Daarom wordt er voor de buurtbewoners en alle andere belangstellenden op  

25 januari 2017 om 19.30 uur een informatieavond georganiseerd in de hal van het 

gemeentehuis.  

Programma: 

 Welkomstwoord door CPO-vereniging ’t Stijn 
 Toelichting op het project door Magdaleen Kroese van MAG architecten.  

 Opsplitsen in twee groepen: Buurtbewoners en geïnteresseerden. 
Beide groepen kunnen dan vanuit hun eigen invalshoek vragen stellen 
over het project.  

 
Tijdens de bijeenkomst is ook een vertegenwoordiging van de gemeente Deurne 

aanwezig. Heeft u vragen over bijvoorbeeld het bestemmingsplan kunt u bij hen 
terecht.  

’t Stijn volop in de belangstelling 

Door alle media aandacht voor ’t Stijn hebben zich veel mensen gemeld die meer 

informatie willen hebben over ’t Stijn. Er is dus ook alle vertrouwen dat er op korte 

termijn kopers zullen zijn voor de beschikbare appartementen.  

’t Stijn heeft nu nog plaats voor 7 leden, waarvoor nog 3 appartementen op de begane 

grond en 4 op de eerste verdieping beschikbaar zijn. De woningen op de begane grond 

variëren van 80 – 115 m2  inclusief inpandige berging. Op  de eerste verdieping variëren 

de woningen van 98 – 119 m2,  deze hebben een berging van  6 m2  op de begane grond.  

De prijzen variëren van ca €200.000,- tot €290.000,- VON inclusief de 

gemeenschappelijke voorzieningen.      

Voor meer info over ons project willen we u graag verwijzen naar onze website: 

www.hetstijn.nl  

Indien u contact met vereniging ’t Stijn opneemt, wordt graag in een persoonlijk gesprek 

het plan toegelicht. Alle contactgegevens vindt u op de website.  

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de digitale 

nieuwsbrief. 

Deze nieuwsbrief wordt alleen digitaal verspreid.  

Indien u op de hoogte wilt blijven kunt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via 

info@hetstijn.nl onder vermelding van Aanmelding Nieuwsbrief ’t Stijn en Gemeente 

Deurne.  

http://www.hetstijn.nl/
mailto:info@hetstijn.nl

