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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. 

‘t Stijn Stand van zaken 

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

graag in ’t Stijn willen komen wonen.  

Dit heeft er toe geleid dat er nu nog slechts 2 appartementen beschikbaar zijn.  
Er is 1 appartement van 80 m2 beschikbaar op de begane grond en 1 op de eerste 

verdieping van 98 m2 + 6 m2 berging op de begane grond.   

We streven er naar om eind oktober de eerste schep in de grond te gaan steken, zodat 

we dan een jaar later onze woningen kunnen gaan betrekken.     

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.  

  

http://www.hetstijn.nl/


 

Bouwrijp maken van de locatie  

Voordat CPO ’t Stijn kan starten met bouwen moet het perceel hiervoor gereed worden 

gemaakt.  

Op het perceel is deels een asbest-vervuiling aanwezig, op maandag 12 juni 2017 zal de 

aannemer starten deze te verwijderen. De planning is eind juni deze werkzaamheden af 

te ronden. Aansluitend zal, voor de bouwvak, archeologisch onderzoek plaatsvinden.  

Na de bouwvak zal het perceel, evenals de percelen aan de Molenstraat, op de gewenste 

hoogte worde gebracht en zullen enkele ondergrondse werkzaamheden plaatsvinden.  

Heeft u vragen over of naar aanleiding van een van deze werkzaamheden kun u contact 

opnemen  met mevr. N. Scharp van de gemeente (tel: 0493-387711).  

Bestemmingsplan  

Om het project CPO ’t Stijn planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan 

opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft al enige tijd geleden ter inzage gelegen. 

Naar aanleiding van een ingekomen zienswijze heeft de gemeenteraad op 18 april 2017 

het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft tot en met     

8 juni 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon beroep worden ingesteld bij 

de Raad van State.  

Op dit moment is  nog niet bekend of er beroep is ingesteld. Indien er geen beroep en 

voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het bestemmingsplan op 9 juni 2017 in 

werking. Zodra het bestemmingsplan in werking treedt kan de gemeente de benodigde 

omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verlenen. 

Omgevingsvergunning  

Een omgevingsvergunning voor het plan is door de CPO-vereniging al ingediend. 

Verwacht wordt dat eind juli, begin augustus 2017 de vergunning wordt verleent. Zodra 

de vergunning is verleend wordt dit gepubliceerd op de website van de gemeente onder 

het kopje “officiële bekendmakingen digitaal” (link: 

https://www.deurne.nl/home/bekendmakingen_43098/ ). Via deze link kan ook de 

omgevingsvergunning worden ingezien.  

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.  

https://www.deurne.nl/home/bekendmakingen_43098/
mailto:info@hetstijn.nl

