Beantwoording zienswijze
Onderstaand zijn de ontvangen zienswijzen en het advies van het WMO-platform van een gemeentelijke beantwoording voorzien. We
hechten er belang aan om te vermelden dat de gehele ingebrachte reacties door ons bestudeerd en beoordeeld zijn, echter voor de
leesbaarheid van dit document is er gekozen om de zienswijze kort samen te vatten. Per reactie sluiten we af met een conclusie. De
ingebrachte zienswijzen en het WMO-plaform advies zijn opgenomen als bijlage.

Persoon

Globale inhoud zienswijze

Reactie
De voorliggende structuurvisie kent een conserverend beleidsmatig karakter: het
vele ruimtelijk beleid dat de afgelopen jaren is opgesteld, komt hierin integraal
samen. Paragraaf 2.5 geeft een samenvatting van ons beleid op recreatie. Dit
beleid volgt uit onze visie ‘De kracht van toerisme’. In deze visie is de ambitie
opgenomen dat in het jaar 2020 Someren een agrarische en toeristische
gemeente is. Binnen deze visie worden toeristisch-recreatieve voorzieningen
onder voorwaarden ruimhartig gefaciliteerd.

B&B Gasterij De Heihorst, Peter en
A.

Yvonne Thijssen, Vaarselstraat 55,
5711 RC, Someren.

Vraagt om een aanduiding ‘recreatieve
functie buiten ontwikkelingszone’ om een
verdere uitbreiding in de toekomst al
beleidsmatig te verankeren.

Binnen bovengenoemde visie ligt B&B Gasterij De Heihorst in de zone
‘Toeristisch-recreatieve zone in combinatie met overige grondgebonden
activiteiten’. In deze zone zijn in principe alle vormen van toerisme toegestaan
tenzij dat om redenen als bijvoorbeeld geurhinder niet kan.

Enkel toetsend aan bovengenoemd beleid dan hebben we in principe geen
bezwaren tegen een doorontwikkeling van B&B Gasterij naar een volwaardige
recreatieve bestemming. Gelet op het globale karakter van de zienswijze en de
aard van een structuurvisie, is dit niet de plek om gedetailleerd te beoordelen en
een standpunt in te nemen over de totale haalbaarheid van de omschakeling
naar een volwaardige recreatieve bestemming. Omdat dit inzicht in de
haalbaarheid er nog niet is, vinden we de verzochte aanduiding nog niet aan de
orde.
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We hopen dat onze positieve grondhouding, uitnodigend werkt voor B&B Gasterij
om hun ideeën uit te gaan werken, om zo te komen tot een zo concreet mogelijk
onderbouwd principeverzoek gericht aan het college over de toekomstplannen op
korte en lange termijn, waarop wij een onderbouwd standpunt over de totale
ontwikkeling kunnen formuleren en daarmee de haalbaarheid in beeld brengen.
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie.
Gemeente Helmond, College van

B.

Burgemeester en wethouders,

Noemen belang project Sang en

Postbus 950, 5700 AZ, Helmond.

Goorkens en verzoek tot het opnemen in

Contactpersoon: de heer Twan

projectenlijst

Gremmen.

We onderschrijven al het belang van de ontwikkeling van natuurparel Sang en
Goorkens. In paragraaf 2.1 is dit in de toelichting aangegeven. Door de nauwe
verwantschap met het project van de Vleut- en Goorloop zien we dit als één
opgave. De beschrijving in tabel 4.2 is hierop aangepast.
We kennen de regionale koers, echter bewust kiezen we er voor om voor
tijdelijke arbeiders de verantwoordelijkheid voor de huisvesting bij de werkgever

Aansluiten bij de koers van de regionale

te laten. De genoemde koers gaat uit van scheiding van wonen en werk. Voor de

stuurgroep Arbeidsmigranten

beheersbaarheid en het principe van de verantwoordelijkheid daar leggen waar
deze thuis hoort, kiest Someren niet voor de regionale koers. De tekst op pagina
47 passen we niet aan.
In ons coalitieprogramma ‘Meer met minder’, hebben we het standpunt

Verzocht wordt om een analyse en
daarop volgende een nieuw perspectief
voor het gebied Lungendonk.

ingenomen om geen woningbouw in Lungendonk te willen, maar de huidige
invulling van het gebied te behouden. Tevens hebben we hierin aangegeven om
weinig zeggende beleidsnotities tot een minimum te beperken. Gelet op beide
standpunten werken we in principe niet mee aan een analyse en nieuw
perspectief voor het gebied Lungendonk.

Helmond onderschrijft het regionale

We waarderen deze steunbetuiging. We hebben hier kennis van genomen en

belang van voorzieningen voor

zullen uw steunbetuiging bij gelegenheid inbrengen in de verschillende

motorcross en BMX.

overleggen.

Wens om het bedrijventerreinen te

Als gemeente Someren dienen we ons te conformeren aan de Verordening

relateren aan de uitgangspunten voor het

ruimte van de provincie Noord-Brabant. Artikel 3.8 geeft de voor ons relevante

bovenregionale bedrijventerreinen van de

bepalingen in deze. Hierin wordt aangegeven dat de gemeente Someren op
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Peel. Helmond stelt dat het moet gaan

nieuwe bedrijventerreinenlocaties geen bedrijven met een bestemmingsvlak van

om reguliere lokale bedrijventerreinen.

meer dan 5000 m² mogen huisvesten. Echter de derde en vierde leden van
bovengenoemd artikel geven wel de redenen aan wanneer Someren hiervan mag
afwijken.

Daarnaast zijn er in Peelverband (in de visie ‘Werklocaties De Peel) nadere
bestuurlijke afspraken gemaakt over de bedrijfsterreinontwikkeling. De
gemeente Someren conformeert zich aan deze afspraken.
Conclusie : de zienswijze leidt tot een aanpassing van tabel 4.2.
Naar aanleiding van de zienswijze heeft op donderdag 31 januari 2013 een nader
overleg plaatsgevonden met de heer Swinkels. Hierop heeft hij ons geattendeerd
Golfbaan De Swinkelsche, de heer
C.

Hendrik Swinkels, Maarheezerdijk 10,
5712 PC, Someren.

Aanpassing van de EHS zoals weergeven
op de kaart

op de Gebiedsvisie Golfbaan en Landgoed in De Heihorsten. In dit document is
de toekomstige EHS begrenzing expliciet aangeduid. De begrenzing van de
ontwerpstructuurvisie was niet conform de begrenzing opgenomen in dit
document. In voorliggende visie is deze aangepast conform de Gebiedsvisie
Golfbaan en Landgoed in De Heihorsten.
We zijn bekend met het initiatief van de heer Swinkels. Dit initiatief is bij ons
kenbaar gemaakt in de periode dat onder aanvoering van de provincie NoordBrabant het beleid ‘Buitengebied in Ontwikkeling’ gevoerd werd en in een andere
economische context. We concluderen dat dit beleid door de provincie vervangen
is door een stringentere benadering. Mede hierdoor al, maar ook door ons

Vraagt aandacht voor de herontwikkeling
van kasteel “De Donck”.

grondbeleid, is de planologische haalbaarheid van deze ontwikkeling op dit
moment niet bekend.

Gelet op de globalere aard van een structuurvisie, is dit niet de plek om het
initiatief te beoordelen en een standpunt in te nemen over de totale haalbaarheid
van het initiatief. Omdat dit inzicht in de haalbaarheid er nog niet is, vinden we
de verzochte aanduiding nog niet aan de orde.
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Wij bieden initiatiefnemer de gelegenheid het initiatief nader uit te werken tot
een principeverzoek gericht aan het college om vervolgens te bezien wat de
haalbare reële mogelijkheden op dit moment zijn.
Conclusie: de zienswijze leidt tot een aanpassing van de begrenzing van de EHS
op de visiekaart.
De heer A.C. Tielen en mevrouw
D.

R.T.A.M. Tielen-Kanters, Zomerven 8,
5712 PB, Someren.

Actualisatie van de passage waarin wordt
gesteld dat de wetgeving van de

De tekst op pagina 47 wordt aangepast naar de actuele stand van zaken: De Wet

‘plattelandswoning’ naar verwachting per

Plattelandswoning is per 1 januari 2013 in werking getreden.

1 januari 2013 wordt aangepast.
We begrijpen de reactie van de inspreker en hechten er belang aan nogmaals
ons uit te spreken dat we zorgvuldig met ons buitengebied willen omgaan, omdat
Inspreker stelt dat de visie verrommeling

dit een, zo niet de belangrijkste, ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente is. De

van het buitengebied in de hand werkt

toevoeging van een woning buiten het primaire zoekgebied zal altijd een

door de komst van ruimte voor ruimte

specifieke afweging zijn, waarbij we “verrommeling” ook wensen te voorkomen.

woningen buiten het primaire zoekgebied

De zinsnede is als volgt aangepast: ‘Gewenste locaties daarbuiten dienen

niet uit te sluiten.

specifiek afgewogen te worden, daarbij wordt een zwaarwegend belang gehecht
aan de inpassing in de landschapsstructuur ter plaatse met als doel
verrommeling te voorkomen’.
Conclusie: de zienswijze leidt tot tekstuele aanpassingen in de structuurvisie.
Deze structuurvisie verzet zich daar niet tegen en kiest voor een positieve
insteek. Immers in paragraaf 2.7 ‘Medische voorzieningen’ wordt gesteld ‘Goede
medische voorzieningen zijn een basisvoorwaarde. Mochten er zich in de periode

Groepshotel Heidehoeve, de heer
E.

Jack van Lierop, Limburglaan 36,
5712 PM, Someren-Heide.

In de visie van het bedrijf wenst men zich

tot 2028 wijzigingen gaan voordoen die een ruimtelijke component met zich

meer richting zorg te gaan ontwikkelen,

meebrengen dan is het ruimtelijke belang ondergeschikt. Daarbij wordt wel

waarbij specifiek gedacht wordt aan

beoordeeld of het een duurzame investering betreft’.

palliatieve zorg.
Enkel toetsend aan bovengenoemd beleid maakt dat we in principe geen
bezwaren hebben tegen een doorontwikkeling van Groepshotel Heidehoeve naar
een maatschappelijke bestemming desgewenst gecombineerd met de bestaande
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toeristisch-recreatieve bestemming. Gelet op de globalere aard van een
structuurvisie, is dit niet de plek om het initiatief gedetailleerd te beoordelen en
een standpunt in te nemen over de totale haalbaarheid van het initiatief. Omdat
dit inzicht in de haalbaarheid er nog niet is, vinden we een verzochte aanduiding
nog niet aan de orde.

Wij bieden initiatiefnemer de gelegenheid het initiatief nader uit te werken tot
een principe verzoek gericht aan het college om vervolgens te bezien wat de
haalbare reële mogelijkheden op dit moment zijn.
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de structuurvisie.
De ingebracht onderwerpen worden bij de afzonderlijke insprekers van een
beantwoording voorzien.
Recron Someren, contactpersoon de
F.

heer Mark Hikspoors, De Hoof 18
5712 LM, Someren

Reactie gaat in op onderwerpen die ook
afzonderlijk naar voren zijn gebracht.

Waardering gaat uit naar de Recron dat ze in gezamenlijkheid naar de
structuurvisie hebben gekeken. Gelet op onze toeristisch-recreatieve ambitie
hechten we belang aan een goede samenwerking tussen de ondernemers
onderling in zijn algemeenheid en de Recron en de gemeente specifiek.
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de structuurvisie.

De Hoof Someren Beheer B.V.,
G.

contactpersoon de heer Mark
Hikspoors De Hoof 18 5712 LM,
Someren

Aandacht wordt gevraagd voor de

In de gebiedsvisie golfbaan en Landgoed in De Heihorsten is expliciet en op een

begrenzing van de EHS rondom, met als

adequaat schaalniveau de EHS-begrenzing in dit gebied opgenomen. Dit

concreet verzoek om deze om de

document was een onderlegger voor enkele bestemmingsplannen in dit gebied.

bestemmingsplangrens van de De Hoof

Uit deze begrenzing volgt duidelijk dat er geen EHS is gelegen op het perceel van

heen te leggen.

De Hoof Someren Beheer B.V. De begrenzing is aangepast.
Conclusie: de zienswijze leidt tot een aanpassing van de begrenzing van de EHS
op de visiekaart.

H.

Waterschap Aa en Maas, ook namens

Waterbergingsgebieden

De Verordening ruimte 2012 geeft op het kaartbeeld ‘Water’ onder meer het

Waterschap de Dommel,

Op de structuurvisiekaart zijn

Regionaal waterbergingsgebied en het Reserveringsgebied waterberging. Om de

contactpersoon R. van Mol, Postbus

waterbergingsgebieden aangegeven. In

structuurvisiekaart leesbaar te houden is de keuze gemaakt om deze
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5049, 5201 GA, ’s-Hertogenbosch.

het tekstuele gedeelte wordt hier niet op

aanduidingen samen te voegen tot de aanduiding ‘waterbergingsgebieden’.

ingegaan. Hierdoor is het niet duidelijk

Hoofdstuk 5 van de Verordening ruimte 2012 geeft de van toepassing zijnde

waar deze gebieden zich bevinden. Ook is

regels. Regionale waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden:

niet duidelijk hoe in de structuurvisie de

gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen, gebieden die de afgelopen

reserveringsgebieden waterberging uit de

periode door de waterschappen concreet zijn ingericht voor waterberging en

Verordening ruimte zijn verwerkt.

gebieden die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de

Verzoek om dit te verduidelijken in de

waterschappen (2010-2015) concreet ingericht zullen worden. Naast de

structuurvisie.

regionale waterbergingsgebieden geeft de Verordening reserveringsgebieden
voor waterberging. Met deze gebieden wordt gedoeld op gebieden die, op basis
van een inventarisatie door de waterschappen tijdens de totstandkoming van de
reconstructieplannen zijn vastgelegd omdat deze in de toekomst noodzakelijk
zijn voor waterberging. In bovengenoemde gebieden zijn geen activiteiten
toegestaan die ten koste kunnen gaan van het waterbergend vermogen van het
gebied, dus enkel activiteiten die strekken tot behoud van de gebieden.

Beekherstel
In de Verordening ruimte zijn waterlopen
aangewezen als zoekgebied voor behoud

De Verordening rruimte 2012 geeft op het kaartbeeld ‘Natuur en Landschap’ de

en herstel watersysteem betreffen

aanduiding ‘Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen’. Inderdaad

(beekherstel). Vaak valt deze

vallen deze in Someren samen met de Ecologische verbindingszones. Dit zijn dus

ontwikkeling samen met de ontwikkeling

ook de waterlopen die aangewezen zijn voor herstel van het watersysteem.

van een EVZ. Ik vraag u in de visie aan

Daarnaast kent de visie de aanduiding ‘Verbeteren waterkwaliteit’. Deze

te geven welke waterlopen zijn

aanduiding is gelegen over de waterloop de Peelrijt.

aangewezen voor herstel van het
watersysteem.
Natuurvriendelijke Oevers
Waterschap De Dommel heeft het
voornemen om de Sterkselse Aa

Ja, in paragraaf 3.6 wordt de Sterkselse Aa toegevoegd. Tevens gaat het op de

natuurvriendelijk in te richten en de

visiekaart de aanduiding ‘Verbeteren waterkwaliteit’ kennen.

oevers te verbreden. Kunt u de geplande
natuurvriendelijke oever in de toelichting
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en in de visiekaart opnemen?

Rijk van Dommel en Aa
In 2011 heeft de gemeente Someren
samen met een groot aantal
samenwerkingspartners de
intergemeentelijke structuurvisie “Rijk
van Dommel en Aa” opgesteld. Het is niet
duidelijk of dit plan een rol heeft
gespeeld bij het opstellen van de
structuurvisie Someren 2028. Verzoek
om aan te geven of de visie “Rijk van

Één van de doelen van de structuurvisie is om tot een zo beknopt en leesbaar
verhaal te komen om daarmee te voorkomen dat het een onwerkbaar
beleidsdocument wordt. Dit maakt dat geen uitgebreide bovengemeentelijke
beleidsinventarisatie in het document zijn opgenomen. Een dergelijke
inventarisatie heeft wel plaatsgevonden. Concreet project genoemd in de visie
“Rijk van Dommel en Aa” is het project Sang en Goorkens. Dit project is ook in
onze projectenlijst opgenomen.

Dommel en Aa” een rol heeft gespeeld bij
het opstellen van de structuurvisie.
Waterkwaliteit
De gemeente pak samen met Waterschap
Aa en Maas de Slievenvijver aan.
Maatregelen worden genomen om de
waterkwaliteit in deze vijver te
verbeteren. Daarnaast is In 2012 is door
de gemeente het blauwe Aderen plan
Someren opgesteld. Het doel van dit plan
is het creëren van een structuur voor de
toekomstige hemelwaterafvoer binnen de
gemeente Someren. Naar onze mening

We onderschrijven wederom het belang van het blauwe Aderen plan. Echter de
inhoud van dit plan kent enerzijds een zeer gedetailleerd schaalniveau.
Anderzijds worden er ook maatregelen voorgesteld die geen primaire ruimtelijke
component kennen. Beide argumenten leiden tot de keuze om niet de structuur
van het blauwe Aderen plan op te nemen.

zou in de structuurvisie deze activiteiten
kunnen worden benoemd bij het thema
klimaat bestendige stad. Daarnaast vraag
ik u de aangewezen
hemelwaterstructuren uit het blauwe
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Aderen plan in de visiekaarten op te
nemen.
Conclusie: de waterbergingsgebieden zijn verbeterd opgenomen, tevens is de
Sterkselse Aa aangeduid als ‘Verbeteren waterkwaliteit’.
Ons algemeen detailhandelsbeleid staat geformuleerd in paragraaf 2.4. Ingezet
wordt op een versterking van bestaande detailhandelsstructuur. Buiten deze
gebieden is nieuwvestiging van detailhandel niet mogelijk en worden bestaande
winkels in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Naar ons inziens is dit een
duidelijke beleidsmatige uitspraak dat we ons blijven inzetten op het behoud van
het kernwinkelgebied.

IJ.

Vraagt om de geconstateerde

De aanduiding op de zwembadlocatie aan de Witvrouwenbergweg is bewust

uitbreidingsruimte voor detailhandel te

breed en genuanceerd geformuleerd, te weten ‘mogelijke transformatie naar

schrappen en een duidelijke uitspraak te

commerciële of maatschappelijke functies’. De passage op pagina 26 onder het

W.J.A. van de Laar en Van Laar C.V.

doen om in te zetten op het behoud van

kopje Accommodaties, voorzieningen en leefbaarheid van de visie, gaat hier ook

contactpersoon Driessen Advies en

het kernwinkelgebied. Daarbij reageert

genuanceerd verder op in. Samengevat houdt het in dat we in de komende

Beheer, M.J.E. Driessen, Postbus 66,

de heer Driessen specifiek op de passage

periode moeten afwegen of we het zwembad wensen te behouden en zo nee, wat

5710 AB, Someren.

op pagina 25 over de eventuele

de nieuwe invulling dan wordt. Wordt het een nee, dan geeft de aanduiding

toekomstige functie van de

‘mogelijk transformatie naar commerciële of maatschappelijke functie’ een

zwembadlocatie aan de

voorzet. Detailhandel met een aantrekkelijke werking op het kernwinkelgebied

Witvrouwenbergweg.

willen we niet bij voorbaat uitsluiten.

Als dit scenario daadwerkelijk zich gaat voordoen dan geeft jurisprudentie
nadrukkelijk aan dat dit onderbouwd dient te worden door een uitvoerig
distributieplanologisch onderzoek. Tevens geeft recente jurisprudentie aan dat
ook leefbaarheidsaspecten als mogelijke leegstand in deze afweging een
bepalend argument is. Binnen onder meer deze twee kaders zal dan bekeken
moeten worden wat de consequenties zijn.
De heer Driessen vraagt om een

Conform de Nota Grondbeleid gaan gemeentelijke gronden voor op gronden van

bedrijfsterreinaanduiding op de gronden

anderen. Om private investeringen in de herstructurering van het voormalige
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ten noorden van Someren-Dorp.

Lauruscomplex te stimuleren, is er de intentie om na uitgifte van de
bedrijventerreinen in gemeentelijk eigendom op korte termijn, te weten (a) het
Lauruscomplex, het (1) Gemengde bedrijventerrein Witvrouwenbergweg en (2)
de Lage Akkerweg III Zuid, de locatie van het Gemengd bedrijventerrein
Witvrouwbergweg tot aan de Provincialeweg met 4 hectare uit te breiden. Gelet
op de recente afspraken over de bedrijventerreinen in het Regionaal Ruimtelijke
Overleg en de huidige Verordening Ruimte, zal het eventueel verzoek voor een
nadere uitwerking vergezeld dienen te gaan van onder meer een onderzoek van
een ter zake deskundig onderzoeksbureau dat de lokale behoefte aantoont.
Conclusie: de zienswijze leidt deels tot een aanpassing van de structuurvisie.

Constateert dat er een uitbreiding
W.M.J. Looijmans. Contactpersoon
K.

Driessen Advies en Beheer, M.J.E.
Driessen, Postbus 66, 5710 AB,
Someren.

voorzien wordt van de bedrijfspercelen

Uitbreiding van bedrijventerrein wordt terecht hier niet voorzien, immers onze

aan de Groeneweg in Someren-Heide en

bedrijventerreinvisie richt zich op de locaties in Someren-Dorp en Someren-Eind.

vindt dit onwenselijk gelet op het

We streven voor de bedrijfslocatie aan de Groeneweg naar een (visuele)

ontbreken van een onderbouwing en de

ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de bestaande percelen. De aanduiding

wens van inspreker om een tweede

wordt aangepast conform de huidige bestemmingsplangrenzen.

woning te realiseren.
Conclusie: de zienswijze leidt tot een aanpassing van de begrenzing van de
bedrijfspercelen aan de Groeneweg op de visiekaart.
De voorliggende structuurvisie kent een conserverend beleidsmatig karakter: het
Verwijst naar haar zienswijze op

L.

Recreatiebedrijf ‘Brabantbos’,

bestemmingsplan Buitengebied, waarin

Kerkenhuis 2, Lierop.

staat dat een uitbreiding verzocht wordt

Contactpersoon: Mevrouw F.P.G.M.

van 1.605 m², constateert dat

Bukkems-de Vries, Slutelakker 13,

Brabantbos niet wordt genoemd in de

5715 CB Lierop.

Structuurvisie en verzoekt specifiek om
een recreatieve aanduiding.

vele ruimtelijk beleid dat de afgelopen jaren is opgesteld, komt hierin integraal
samen. Paragraaf 2.5 geeft een samenvatting van ons beleid op recreatie. Dit
beleid volgt uit onze visie ‘De kracht van toerisme’. In deze visie is de ambitie
opgenomen dat in het jaar 2020 Someren een agrarische en toeristische
gemeente is. Binnen deze visie worden toeristisch-recreatieve voorzieningen
onder voorwaarden ruimhartig gefaciliteerd.

Binnen bovengenoemde visie ligt Recreatiebedrijf Brabantbos in de zone
‘Toeristisch-recreatieve zone in combinatie met natuur’. Deze zone is een
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toeristisch recreatief ontwikkelingsgebied voor extensievere vormen van dag- en
verblijfsrecreatie en kleinschalig intensieve vormen van verblijfsrecreatie bijv.
zorg- en congrestoerisme en recreatief medegebruik. Er is veel aandacht voor
landschappelijke en cultuurhistorische inpassing. Bij extensieve verblijfsrecreatie
staat in het algemeen het beleven van rust en de functionele relatie met de
natuur voorop en is het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is.

Als de bedrijfsplannen van Brabantbos zicht richten op bovengenoemde
inpassing dan hebben we in principe geen bezwaar tegen een doorontwikkeling
van Recreatiebedrijf Brabantbos. De ingebrachte zienswijze doet hier geen
uitspraken over en de aard van een structuurvisie, maakt dat dit niet de plek is
om gedetailleerd te beoordelen en een standpunt in te nemen over de
toekomstmogelijkheden van Brabantbos. Omdat dit inzicht in de haalbaarheid er
nog niet is, vinden we een verzochte aanduiding nog niet aan de orde.

We hopen dat deze reactie, uitnodigend werkt voor Recreatiebedrijf Brabantbos
om hun ideeën, binnen de geschetste beleidsmatige context, uit te gaan werken,
om zo te komen tot een zo concreet mogelijk onderbouwd principeverzoek
gericht aan het college over de toekomstplannen op korte en lange termijn,
waarop het college een onderbouwd standpunt over de totale ontwikkeling kan
formuleren en daarmee de haalbaarheid in beeld brengen.
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de structuurvisie.

Vraagt om de argumentatie waarom de
M.

H.F.A. Bukkems, Slutelakker 13,

‘locatie Bukkems’ aangeduid is als een te

5712 CB, Lierop

ontwikkelen locatie op middenlange tot
lange termijn

Argumentatie hierop is dat conform onze nota Grondbeleid, gronden in
gemeentelijk eigendom eerder in exploitatie worden genomen dan gronden in
niet gemeentelijk eigendom. Op kortere termijn kent Someren-Dorp en
Someren-Noord specifiek nog te ontwikkelen locaties in gemeentelijk eigendom.
Deze gemeentelijke locaties gaan voor op de locatie ‘Bukkems’.

Constateert onvolkomenheden in de tekst

Dit is een correcte constatering. De tekst is hierop gescreend en daar waar nodig

van Someren-Noord. De tijdsplanningen

aangepast.
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in de tekst en de legenda corresponderen
niet met elkaar.
Vraagt om de locatie aan de Geldestraat
11 in te delen in de categorie
‘Herstructurering naar wonen korte
termijn (tot 2016). Argumentatie ligt in
het principe inbreiden voor uitbreiden en
het eerder afwegingskader genoemd in

Bepalend argument ten aanzien van deze locatie is het gestelde in onze Nota
Grondbeleid. Dit maakt dat we geen aanleiding zien om de genoemde locatie in
tijd naar voren te halen. Overigens hechtte het (oude) afwegingskader waar naar
gerefereerd wordt ook een groot belang aan het gemeentelijke eigendom.

de ruimtelijke woonvisie.
De locatie aan de Wertstraat kent de aanduiding ‘Organische woonuitbreiding’.
Onder het kopje Wonen in paragraaf 3.5 wordt hier nader op ingegaan: Reguliere
Gepleit wordt voor een duidelijkere visie
voor de locatie aan de Wertstraat.

projectmatige woningbouw is hier niet voorzien. Echter een organische groei ook
in de tijd weggezet, bijvoorbeeld via ruimte-voor-ruimtewoningen of daarmee
gelijk te stellen woningen (bijvoorbeeld de voormalige BIO-woningen) kunnen op
grotere kavels langs de bestaande infrastructuur dan wel nieuw toe te voegen
erfontsluitingsstructuur in deze aanduiding worden gesitueerd.
Conclusie: de zienswijze leidt tot tekstuele aanpassingen in de structuurvisie.
Er zijn gesprekken gaande over de toekomst plannen van Camping de
Somerense Vennen. We waarderen het dat initiatiefnemer zich aantoonbaar sterk
blijft maken voor een constante kwaliteitsverbetering van de camping. In deze
gesprekken is het echter nog nooit gegaan over de toekomstige functie van het

NO.

Camping, De Somerense Vennen,

Vraagt om het weiland gelegen binnen de

weiland.

Contactpersoon de heer F.J.

contour van de camping ook op te nemen

Raijmakers, Phillipsbosweg 7, 5715

in de aanduiding ‘recreatieve functie

In het bestemmingsplan Buitengebied 2011 kent het weiland naast een

RE Lierop.

buiten ontwikkelzone’.

landschappelijke waarde ook een waarde als een besloten landschapselement.
Gezien het ontbreken van nadere onderbouwing in de zienswijze en de aard van
een structuurvisie, maakt dat dit niet de plek is om gedetailleerd te beoordelen
en een standpunt in te nemen over de recreatieve toekomstmogelijkheden van
dit weiland, mede gerelateerd aan de bestaande natuur- en landschapswaarden.
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Omdat dit inzicht in de haalbaarheid er nog niet is, vinden we een verzochte
aanduiding nog niet aan de orde.

We bieden inspreker de gelegenheid om in de lopende gesprekken met ons dit
onderwerp in te brengen en in samenspraak te kijken naar de
(on)mogelijkheden.
Conclusie: de zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de structuurvisie.
Het platform constateert dat Someren als
kernambitie hanteert om

PQ

WMO platform Someren,

zorgvoorzieningen en ondersteuning in

contactpersoon de heer H. Hoeben,

alle dorpen beschikbaar te houden. Het

Kerkweijerstraat 7, 5711 VK,

platform is van mening dat een en ander

Someren

gebonden is aan een visie op zorg en
ondersteuning en dat een dergelijke visie
ontbreekt.

Dit is een terechte constatering. Een structuurvisie is een ruimtelijke
ordeningsbeleidplan, dat niet als primair doel heeft om beleid te formuleren voor
de (financiële) zorginfrastructuur. Nadrukkelijk wordt wel ingegaan op het belang
van een goede zorgvoorziening en stellen we in paragraaf 2.7 dat we medische
en zorgvoorzieningen zien als een basisvoorwaarde, waarbij de ruimtelijke
component ondergeschikt is aan de zorgcomponent. Het niveau van deze
beleiduitspraak is voldoende voor een ruimtelijke structuurvisie.
Deze cijfers zijn ons bekend. In paragraaf 3.4 van onze Woonvisie 2012-2021 en

Verzocht wordt om inzicht in wat de
verwachtingen zijn aan zorgwoningen en
voorzieningen voor zorgbehoevenden.

in paragraaf 2.6 van voorliggende structuurvisie wordt hier nader op in gegaan.
Op basis van de ontwikkeling van de vraag, is er tot 2029 een behoefte aan 85
wooneenheden met 24-uurs nabije zorg. Er is behoefte aan 190 wooneenheden
voor verzorgd wonen. Daarnaast zijn er 490 wooneenheden gewenst die geschikt
zijn voor wonen door senioren en mensen met een beperking.

Het platform zou graag zien dat er een
overzicht wordt toegevoegd met wat nu

We zijn van mening dat het overzicht opgenomen in paragraaf 2.6 voldoende

beschikbaar is en waar de gemeente voor

duidelijkheid geeft welke woningbouwcategorieën we de komende jaren wensen

wil staan tot 2028, zodat de visie

toe te voegen.

helderder wordt.
Geconstateerd wordt dat bij ouderen,

Deze opmerking valt ons inziens buiten de reikwijdte van voorliggende

mensen met een beperking en bij

structuurvisie. We willen echter benadrukken dat ook het WMO-platform hierin
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jongeren sociaal-maatschappelijke

een duidelijke signaalfunctie heeft. We kiezen er liever voor om echt te werken

problemen spelen. Verzocht wordt om de

aan de leefbaarheid dan te werken aan papieren voortgangsrapportage.

komende jaren de leefbaarheid goed te
blijven monitoren.
Ja. In hoofdstuk 2.6 wordt hier al op ingegaan. Door de lopende actualisaties van
Gevraagd wordt of het mogelijk blijft om

de bestemmingsplannen kunnen mantelzorgwoningen via relatief makkelijke

mantelzorgwoningen te realiseren.

procedures vergund worden. We hechten er belang aan dat we geen volwaardige
tweede woningen toestaan.

Gevraagd wordt naar een verduidelijking
van de term ‘duurzame investering’.
Deze term wordt onder meer gebruikt in
de paragraaf over medische
voorzieningen.

Het gebruik van de term ‘duurzame investering’ leggen we op twee wijzen uit.
Inderdaad is het een investering waarbij de belangen vanuit de verschillende
invalshoeken integraal worden afgewogen. Daarnaast moeten de initiatiefnemers
onderbouwing hebben dat het een investering voor de (midden)lange termijn is.
Bewust is voor deze bewoording gekozen. Immers als gemeente zijn we in
principe enkel faciliterend. De toekomstig initiatiefnemer dient zelf aan te geven

Het platform wenst nadere informatie

aan welke zorgtypen er behoefte is. Dit kunnen en willen we niet nader

over de term ‘passende functies’ zoals we

benoemen. Vanuit het ruimtelijke ordeningsspoor zijn we er echter geen

die onder meer gebruiken bij de

voorstander van dat op de locatie van Huize Witven een stedelijk invulling

toekomstige functie van de gronden van

ontstaat. Daarnaast moet een toekomstige functie passen binnen het natuurlijke

Huize Witven aan de Beuvenlaan.

karakter van de omgeving. Als voorbeeld wordt in paragraaf 2.7 een zorghotel of
re-integratie of herstelkliniek genoemd, mede in relatie tot het recreatiegebied
de Heihorsten.
De zwembadlocatie op de hoek van de Kanaalstraat en de Witvrouwenbergweg is
een bijzondere locatie. De aanduiding op deze locatie is daarom bewust breed en

Gerelateerd aan de passage over de

genuanceerd geformuleerd, te weten ‘mogelijke transformatie naar commerciële

zwembadlocatie in paragraaf 3.1 wenst

of maatschappelijke functies’. Onder het kopje Accommodaties, voorzieningen en

het WMO-platform een uitspraak of de

leefbaarheid. De passage op pagina 26 van de visie gaat hier ook genuanceerd

visie nu gaat voor sport of ruimte?

verder op in. Samengevat houdt het in dat we in de komende periode moeten
afwegen of we het zwembad wensen te behouden en zo nee, wat de nieuwe
invulling dan wordt. Wordt het een nee, dan geeft de aanduiding ‘mogelijke
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transformatie naar commerciële of maatschappelijke functie’ een voorzet. Bij de
ja-argumenten spelen de gezondheidsargumenten en het recreatieve belang een
grote rol.
De gemeenschaphuizen zijn op de visiekaart aangeduid. In paragraaf 2.7 wordt
gesteld dat we deze huizen zien als een basisvoorziening voor de gemeenschap.
Het platform vraagt aandacht voor de
gemeenschapshuizen en aandacht voor
de functie van de “brede school” in de
kleine kernen.

In hoofdstuk 3 wordt opgemerkt dat we ons inzetten voor het behoud en
versterken van degelijke voorzieningen.

In bovengenoemde paragraaf wordt ook ingegaan op een voorziening als een
brede school. Geconcludeerd wordt dat op dit moment de noodzaak niet aan de
orde is, mochten er zich kansen gaan voordoen dan zijn we bereid deze vanuit
het ruimtelijke spoor planologisch te faciliteren.

Het WMO-platform doet een appel op de
aanbeveling in de GGD-BZO rapportage
waarin verzocht wordt om de
zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen
door sociale netwerken te ondersteunen.

In ruimtelijke zin wordt dit gefaciliteerd door geen belemmeringen op te werpen
dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen en
gebruik kunnen maken van het sociale netwerk. Daarnaast gaan de digitale
ontwikkelingen zeer snel en maken ook kwetsbare ouderen hier ook steeds meer
gebruik van. Door het faciliteren van de aanleg van glasvezel maken we een
toekomstgerichte digitale infrastructuur.
Conclusie: het advies leidt niet tot aanpassingen van de structuurvisie.
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Bijlage:
A
B

Ontvangen zienswijzen
Publicaties
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A Ontvangen zienswijzen
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STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Ontwerp Structuurvisie Someren 2028,
Someren

Nr. 26545
2012

19 december

Op grond van artikelen 1.3.1. en 2.1.1.van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en
wethouders van de gemeente Someren bekend, dat de ontwerp Structuurvisie Someren 2028 met
ingang van donderdag 20 december 2012 op grond van de Algemene inspraakverordening 2008
gedurende zes weken ter inzage ligt.
De gemeente Someren heeft de afgelopen jaren voor verschillende (deel)gebieden en sectoren beleid
ontwikkeld. Ook kent Someren veel ruimtelijke initiatieven op het gebied van onder meer woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, recreatie-toerisme en maatschappelijke voorzieningen. Om de
gewenste regie te voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen die in onze gemeente al aan de orde zijn,
of in de toekomst worden verwacht, is het essentieel om de samenhang tussen deze vraagstukken
goed in beeld te krijgen. De Structuurvisie Someren 2028 is de integrale kaderstellende toekomstvisie
van de gemeente Someren en vormt als zodanig het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft
op hoofdlijnen aan hoe deze visie gerealiseerd gaat worden.
Na het inleidende hoofdstuk waarin de kernambities van de gemeente Someren zijn benoemd, geeft
het tweede hoofdstuk het algemene ruimtelijke beleidskader. In het derde hoofdstuk vindt per
deelgebied, te weten de kernen Someren-Dorp (exclusief Someren-Noord), Someren-Noord,
Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop en het buitengebied, een nadere uitwerking plaats. In
hoofdstuk vier treft u het uitvoeringsprogramma, gevormd door de projecten die wenselijk zijn om
deze visie te realiseren.

Stukken ter inzage
U kunt de ontwerp Structuurvisie Someren 2028 vanaf donderdag 20 december 2012 gedurende zes
weken inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1 in Someren.
Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De ontwerp structuurvisie
kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. U kunt de
ontwerp structuurvisie ook raadplegen via onze website www.someren.nl onder ‘bekendmakingen’ en
vervolgens ‘structuurvisies’.
Gelijktijdig met de inzageperiode wordt de ontwerp structuurvisie ook aangeboden aan de provincie
Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, het waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en de gemeente Asten, met het verzoek om een advies uit te brengen over de visie.

Indienen zienswijzen

19 december 2012

Gedurende de periode van terinzagelegging kan door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of
mondeling een zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Someren 2028 naar voren worden gebracht.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van
Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen
maken en/of nog nadere vragen over dit beleidsdocument hebben, kunnen hiervoor contact opnemen
met de heer Y. Vavier van de afdeling VROM. Hij is telefonisch bereikbaar via 0493-494888 of per
e-mail y.vavier@someren.nl.
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Woensdag 19 december 2012
:RHQVGDJMXOL

Gemeentehuis Someren
Bezoekadres Wilhelminaplein 1 | 5711 EK Someren
Postadres Postbus 290 | 5710 AG Someren
Telefoon (0493) 494 888 | Fax (0493) 494 850
gemeente@someren.nl | www.someren.nl
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFL

loket Werk Inkomen en Zorg

GLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HU
Openingstijden loketten
FLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORU
Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.0012.00 uur
LQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXU
Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan teleVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW
fonisch via 0493-494888 en voor een aantal producten en diensten kunt u een
ODERUXP
afspraak maken via www.someren.nl

Openingstijden
7HNVWPHWOLMQ
Voor het loket Werk Inkomen en Zorg gelden afwijkende openingstijden.
Spreekuur
Maandag tot en met vrijdag (op afspraak): 9.0010.30 uur
Telefonische bereikbaarheid
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFL
Maandag tot en met vrijdag: 11.0012.30 uur
GLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HU
Avondopenstelling Publiekszaken
FLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORU
LQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXU
Maandag (alleen op afspraak): 17.0020.00 uur
VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW
Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op
afspraak terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het GBA,
ODERUXP
aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing
/RUHPLSVXPGRORUVLW
binnen de gemeente.
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFL
Openingstijden gemeentehuis en

Burgemeester of wethouder spreken?

GLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HU
telefonische bereikbaarheid
FLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORU
Maandag tot en met donderdag: 8.3017.00 uur
LQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXU
Vrijdag: 8.3012.30 uur
VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW
Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de geODERUXP
meente telefonisch bereikbaar. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden
bij de receptie.
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQW

Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het bestuurssecretariaat,
tel. 0493-494888.
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFL
GLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HU

Milieustraat
FLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORU
LQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXU
Adres:
Holberg in Someren, tel. 0493 - 470025
VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW
Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag: 13.00-17.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur
ODERUXP
Kosten per afvalbezoek
(Afvalpas verplicht)
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQW
De tarieven voor het aanleveren van grof restafval, autobanden van personenautos (max. 4 stuks), grond (niet chemisch verontreinigd), blad/gras, snoeihout en maximaal twee vuilniszakken huishoudelijk afval zijn:
E 3,per !ets(kar)/voetganger
E 8,per auto/auto met aanhanger/bestelauto/busje
3

De kosten voor het aanleveren van bouw- en sloopafval (max. 2 m per keer) zijn:
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFL
E 8,0-1 m3 per keer
E 16,- max. 2 m3 per keer
GLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HU
FLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORU
De milieustraat is bedoeld voor grof afval afkomstig uit huishoudens in Someren en
Asten, dus geen bedrijfsafval. Voor het aanleveren van asbest, dient u van tevoren
LQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXU
telefonisch contact op te nemen met de Milieustraat, tel. 0493-470025.
VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW
ODERUXP
Let op! Bij meer dan 4 bezoeken per jaar wordt het tarief verdubbeld! Dit geldt
niet voor het aanleveren van gratis afval en voor het aanleveren van spullen waar
u E 3,- voor betaalt.
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQW

Gemeentenieuws: Samen over de brug
Gemeentelijk informatief tv-programma op SIRIS. Iedere dag om 01.00, 05.00,
12.00, 16.00 en 21.00 uur.
Wilt u een a"evering terug kijken dan kan dat via SIRIS.nl in de Mediatheek.
/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFLGL
GXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HUFLWD
Heihorsten
WLRQQLPLGHVWODERUXP
Tijdens deze uitzending vertelt wethouder Willy Hanssen over de voortgang van
de Heihorsten.
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQW
Kijk naar Gemeente Actueel, dan blijft u op de hoogte van actuele gemeenteonderwerpen.
Via kanaal 31 via de kabel of kijk op www.SIRIS.nl





       



/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFLGL
GXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD
 

koopzondagen
Overzicht
   van
 evenementen,
     collectes,
 
   en meldingen voor het
optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken.

/RUHPLSVXPGRORUVLWDPHWFRQVHFWHWXUDGLSLVLFLQJHOLWVHGGRHLXVPRGWHPSRULQFLGL
 Verkoop vuurwerk op 28, 29 en 31 december
GXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HUFLWD
- Vaarselstraat 34 (Leenen Steengoed)
- Half Elfje 7a (El Blanco)
WLRQQLPLGHVWO([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXLRIILFLD
- Kerkstraat 30 (El Blanco)
GHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVWODERUXPYHQLDPTXLVQRVWUXGH[HUFLWDWLRQXOODPFRODERULV
QLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVHTXDW'XLVDXWHLUXUHGRORULQUHSUHKHQGHULW
 Koopzondagen
23 december Someren-Dorp, Lierop
26 december Someren-Dorp, Lierop, Someren-Eind, Half Elfje
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burger en
Bestuur van het gemeentehuis, tel. 0493-494888.







QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS H[
HDFRPPRGRFRQVHTXDW

HOLW VHG GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2012 en op maandag 31
december 2012 en dinsdag 1 januari 2013. Omdat het gemeentehuis is gesloten op de maandagen komt ook
de avondopenstelling te vervallen.
Op
woensdag
januari
2013 FRQVHFWHWXU
is het gemeentehuis
met de
nieuwjaarsbijeenkomst
van hetDGLSLVLFLQJ
personeel
LSVXP
GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU
/RUHP
LSVXP 2
GRORU
VLW DPHW
DGLSLVLFLQJin verband/RUHP
vanaf
10.00
geopend.
HOLW VHG
GR uur
HLXVPRG
WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV



HOLW VHG GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
GRORUHPDJQDDOLTXD

/RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU DGLSLVLFLQJ

/RUHPLSVXPGRORUVLW

RIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVW

HVVH FLOOXP GRORUH HX IXJLDW QXOOD SDULDWXU ([FHSWHXU
VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXL

'XLVDXWHLUXUHGRORULQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLW

QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ
XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS
Woensdag
2 januari a.s.:
H[ HD FRPPRGR FRQVHTXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ
.)%57*!!23")*%%.+/-34



UHSUHKHQGHULW LQ YROXSWDWH YHOLW HVVH FLOOXP GRORUH HX
Graag nodigen burgemeester en wethouders van de
IXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDW
gemeente Someren inwoners en besturen van organiQRQ SURLGHQW
VXQW LQ FXOSD
TXL RIILFLD
GHVHUXQW PROOLW
saties
en verenigingen
uit voor
de traditionele
nieuwjaarsreceptie.
DQLPLGHVW
Het is een goed gebruik om elkaar informeel te ontmoeten en elkaar hierbij een goed en gelukkig 2013 toe te
/RUHPLSVXPGRORUVLW
wensen.
U bent van harte welkom op het gemeentehuis op woensdag
2 januari 2013 van 18.00 tot 20.00 uur.
Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Veltman
zal Stichting Someren Natuurlijk om 19.30 uur de Zummerse mens 2012 bekendmaken. De avond wordt mu/RUHP
LSVXP GRORU
VLW DPHW
FRQVHFWHWXU DGLSLVLFLQJ
zikaal
opgeluisterd
door
het Seniorenorkest.
HOLW
VHG GR HLXVPRG wenst
WHPSRUuLQFLGLGXQW
ODERUH HW en
Het
gemeentebestuur
prettige XW
feestdagen
een
goede jaarwisseling!
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS
H[ HD FRPPRGR FRQVHTXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ

UHSUHKHQGHULW LQ YROXSWDWH YHOLW HVVH FLOOXP GRORUH HX

Lierop
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQ
 Tweede
zaterdag van de maand, aanvang 9.00
uur: Steemertseweg-Kerkenhuis-Hogeweg t/m nr.
39-Wertstraat-Groenstraat-Somerenseweg-t AlfortVan Dongenstraat-Fr. Doucettestraat-Van DijkstraatLijestraat-Felicitéstraat-Offermansstraat.
 Laatste vrijdag van de maand, aanvang 13.30 uur:
/RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU
DGLSLVLFLQJ
Verhagenstraat-Achterbroek-Oude
Goorenweg-Herselseweg-Hersel-Eindje-Lungendonk-StipdonkHOLW
VHG
GR
HLXVPRG
WHPSRU
LQFLGLGXQW
XW ODERUH HW
Varenschutseweg
t/m nr. 21-Veldweg-WinkelstraatGRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
Gebergte-Broekkant-Groenebeemdweg- OeijenbraakQRVWUXG H[HUFLWDWLRQ
XOODPFR
ODERULV QLVL XW DOLTXLS
Hogeweg
nr. 53 t/m
56-Heieind-HanekampwegH[ HD FRPPRGR FRQVHTXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ
Meervensedijk-Moorsel-Somerenseweg-VaarsehoefVaarsehoefweg-Berkeindje.
UHSUHKHQGHULW LQ YROXSWDWH YHOLW HVVH FLOOXP GRORUH HX
 Laatste
zaterdag van de maand, aanvang 9.00 uur:
IXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDW
Laan
ten
Boomen-Boomen-Heesvenstraat-FloraQRQ SURLGHQW VXQW LQ FXOSD TXL RIILFLD GHVHUXQW PROOLW
straat-Kerkepad-Slutelakker-Drievennestraat-DuiDQLPLGHVWODERUXP
nerweg-Rulakker-Schutterstraat-Luitenakker-Bruiseldonk-Balisboom-Hemelaar-Tamboer-PiekenierVaandrig-Kromvenweg-Otterdijk-Otterdijkseweg.
'XLVDXWHLUXUHGRORULQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLW

8W HQLP DG PLQLP YHQLDP TXLV QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ
XOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVH
Someren-Eind
TXDW
'XLV DXWH
LUXUH GRORU
LQ YROXS
Iedere
tweede
maandag
vanLQ
deUHSUHKHQGHULW
maand wordt
het oud
papier
binnen de kom in Someren-Eind opgehaald.
WDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOODSDULDWXU

HVVH FLOOXP GRORUH HX IXJLDW QXOOD SDULDWXU ([FHSWHXU

IXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDW
Hieronder
ziet u op welke dagen er oud papier wordt
QRQ SURLGHQW
LQ FXOSD TXL RIILFLD GHVHUXQW PROOLW
ingezameld
per VXQW
kerkdorp.
DQLPLGHVWODERUXP
Someren binnen de kom
 Tweede dinsdag van de maand, aanvang 18.00 uur:
/RUHP LSVXP GRORU
VLW DPHWen
FRQVHFWHWXU
DGLSLVLFLQJ
Someren-Noord,
Waterdael
Postelstraat
(was voorHOLW VHG
GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
heen
de vrijdagroute).
 Vierde
dinsdag van de maand aanvang 18.00 uur:
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
overige wijken (was voorheen de zaterdagroute).
QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS

/RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU DGLSLVLFLQJ

VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXL
RIILFLDGHVHUXQWPROOLWDQLPLGHVWODERUXP



DQLPLGHVWODERUXP
Someren-Heide
 Derde dinsdag van de maand, aanvang 18.00 uur:
binnen
de kom.
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQ
 Derde dinsdag van de maand, aanvang 9.00 uur:
buitengebied ten westen van Hugterweg/Kerkendijk/
Loovebaan en Lieropsedijk (tevens de woningen aan
deze wegen).

H[ HD FRPPRGR
FRQVHTXDW
Someren
buiten de
kom 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ
UHSUHKHQGHULW
LQvan
YROXSWDWH
YHOLW HVVH
FLOOXP9.00
GRORUH
HXbui Derde
zaterdag
de maand,
aanvang
uur:
tengebied
ten oosten van Hugterweg/Kerkendijk/LooveIXJLDWQXOODSDULDWXU([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDW
baan
en Lieropsedijk
QRQ SURLGHQW
VXQW LQ FXOSD TXL RIILFLD GHVHUXQW PROOLW

HOLW VHG GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW





Meer informatie
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGH
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. van Mil of mevrouw A. van den Nieuwenhof
van de afdeling VROM, tel. (0493) 494888.

XOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVH
TXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ UHSUHKHQGHULW LQ YROXS
heid te maken hebben.
YHOLW HVVH
FLOOXP
GRORUH bestuurlijk
HX IXJLDW QXOOD
SDULDWXU
De WDWH
gemeente
heeft
inmiddels
verklaard
dat
de ([FHSWHXU
gemeenteVLQW
Someren
hiermee
voldoet
aan deVXQW
kwaRFFDHFDW
FXSLGDWDW
QRQ SURLGHQW
liteitscriteria
van het uitvoeringsprogramma 2012, uit
LQFXOSDTXLRIILFLDGHVHUXQWPROOLW
het programma Brabant Veiliger 2011-2014. De subsidie voor uitvoering van deze taken is daarmee veilig'XLVDXWHLUXUHGRORULQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLW
gesteld.
HVVH FLOOXP GRORUH HX IXJLDW QXOOD SDULDWXU ([FHSWHXU
Op VLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXL
de site www.someren.nl kunt u het borgingsdocument Externe Veiligheid gemeente Someren raadpleRIILFLD GHVHUXQW PROOLW DQLP LG HVW ODERUXP YHQLDP
gen en downloaden. Uit dit document blijkt hoe de geTXLVQRVWUXGH[HUFLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLS
meente
Someren de externe veiligheidstaken borgt in
H[HDFRPPRGRFRQVHTXDW
haar
organisatie en voldoet aan de kwaliteitscriteria.



8W HQLP DG PLQLP YHQLDP TXLV QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ

XOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLSH[HDFRPPRGRFRQVH
In Nederland kan dat bij de Koninklijke Marechaussee.
'XLV DXWH LUXUH
GRORUgeldig
LQ UHSUHKHQGHULW
LQ YROXS en
EenTXDW
nooddocument
is alleen
als reisdocument
is geen
geldig identiteitsbewijs.
WDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIXJLDWQXOOD

Als u op vrijdag 28 december 2012 een spoedaanvraag
indient kan het paspoort pas op 2 januari 2013 bij de
gemeente
worden
aangeleverd
en opgehaald,
afhan/RUHP LSVXP
GRORU
VLW DPHW FRQVHFWHWXU
DGLSLVLFLQJ
kelijk van het tijdstip van de levering. Wanneer u niet
HOLW VHG GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
in het bezit bent van een reisdocument of indien uw
GRORUHPDJQDDOLTXD
reisdocument
is
verlopen
of
verloopt
gedurende
uw
reis, dan kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder
strikte
voorwaarden
noodpaspoort
aanvragen.
8W HQLP
DG PLQLPeen
YHQLDP
TXLV QRVWUXG
H[HUFLWDWLRQ

([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGH
het afgehaald kan worden is afhankelijk van het tijdstip
van levering. Datzelfde geldt voor de jaarwisseling.



GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS H[
HD FRPPRGR FRQVHTXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ UH
SUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIX
Het gemeentehuis is gesloten op 24, 25 en 26 decemJLDW
QXOOD
SDULDWXU
([FHSWHXU
VLQW
RFFDHFDW
FXSLGDWDW
ber 2012 en op 31 december 2012 en 1 januari 2013.
SURLGHQW
VXQW LQ
FXOSD
TXL RIILFLD
GHVHUXQW
PROOLW
OpQRQ
deze
dagen kunt
u dus
geen
documenten
aanvragen
of DQLPLGHVWODERUXP
afhalen. Door het wegvallen van deze werkdagen zijn
de procedures voor het verlengen van uw reisdocument
of rijbewijs langer dan normaal.
Als u een nieuw reisdocument of rijbewijs nodig hebt
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGH
rond deze dagen, dan dient u tijdig een afspraak te maken om de procedure in gang te zetten.

HDFRPPRGRFRQVHTXDW

Spoedaanvragen
Ook spoedaanvragen rond deze data hebben vertraging.
Wanneer op vrijdag 21 december 2012 een spoedaan/RUHP
LSVXP
GRORU VLW
DPHW
FRQVHFWHWXU
DGLSLVLFLQJ 27
vraag
wordt
gedaan,
kan
deze
pas op donderdag
december
gemeente
worden
afgeleverd.
Hoe
HOLW VHGbij
GRde
HLXVPRG
WHPSRU
LQFLGLGXQW
XW ODERUH
HWlaat
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS H[
De provincie Noord-Brabant heeft zich met het pro'XLVDXWHLUXUHGRORULQUHSUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLW
gramma
Brabant
Veiliger 2011-2014 ten doel gesteld
datHVVH
eindFLOOXP
2014GRORUH
alle Brabantse
gemeenten
haar externe
HX IXJLDW QXOOD
SDULDWXU ([FHSWHXU
veiligheidstaken
naar behoren en structureel gaan uitVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQWVXQWLQFXOSDTXL
voeren. De provincie geeft hiervoor een !nanciële kwaRIILFLD GHVHUXQW PROOLW DQLP LG HVW ODERUXP YHQLDP
liteitsimpuls. Ook de gemeente Someren heeft externe
TXLVQRVWUXGH[HUFLWDWLRQXOODPFRODERULVQLVLXWDOLTXLS
veiligheidstaken.
Hierbij kan ondermeer gedacht worH[aan
HD FRPPRGR
'XLV DXWHde
LUXUH
GRORU LQA67
den
risicos bijFRQVHTXDW
LPG tankstations,
rijksweg
enUHSUHKHQGHULW
de provinciale
N266
N612
en bij
hogeHX
druk
LQwegen
YROXSWDWH
YHOLWen
HVVH
FLOOXP
GRORUH
aardgasleidingen. Dat wil zeggen dat ook de gemeente
IXJLDWQXOODSDULDWXU
Someren op een goede manier moet omgaan met de
risicos voor de leefomgeving die ontstaan als gevolg
([FHSWHXUVLQWRFFDHFDWFXSLGDWDWQRQSURLGHQ
van
opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen.
Hiervoor is in 2009 al een beleidsvisie Externe Veiligheid opgesteld, en ligt er nu een borgingsdocument Externe Veiligheid gemeente Someren. Hierin staan alle
werkprocessen beschreven voor de afdelingen en de
functies die met de wettelijke taken van externe veilig/RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU DGLSLVLFLQJ



 

QRVWUXG H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV QLVL XW DOLTXLS H[
HDFRPPRGRFRQVHTXDW

HOLW VHG GR HLXVPRG WHPSRU LQFLGLGXQW XW ODERUH HW
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
/RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXU DGLSLVLFLQJ
Door
de weersomstandigheden
stagneren
de werkzaamheden.
Zodra
hetHLXVPRG
weer het
toelaat
wordt het
voorbeQRVWUXG
H[HUFLWDWLRQ XOODPFR ODERULV
QLVL XW DOLTXLS
H[
HOLW
VHG GR
WHPSRU
LQFLGLGXQW
XW ODERUH
HW
reidende werk en het plantwerk hervat.
HD FRPPRGR FRQVHTXDW 'XLV DXWH LUXUH GRORU LQ UH
GRORUHPDJQDDOLTXD8WHQLPDGPLQLPYHQLDPTXLV
SUHKHQGHULWLQYROXSWDWHYHOLWHVVHFLOOXPGRORUHHXIX
JLDW QXOOD SDULDWXU ([FHSWHXU VLQW RFFDHFDW FXSLGDWDW
QRQSURLGHQW











Een informatiepakket met daarin alle relevante informatie is
beschikbaar. Wilt u dit pakket ontvangen of wenst u meer informatie over deze bouwkavels dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Angelique van der Meer. Zij is telefonisch bereikbaar
via 0493-494888 of per e-mail via a.vandermeer@someren.nl.
Ook op onze internetpagina www.someren.nl onder het kopje
Bouwkavel kopen treft u nadere informatie aan. Onderstaand
kaartmateriaal is indicatief.

De grondprijs voor deze kavels bedraagt  265,-- per m² exclusief 21% BTW en exclusief notariële overdrachtskosten.

Someren is een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente Someren biedt in al haar kernen de mogelijkheid om
zelf uw woning te bouwen. U heeft daarbij een grote vrijheid om de woonkwaliteit te realiseren die u zelf, of samen
met een medebouwer, voor ogen staat.
Aanbod
Vanaf donderdag 10 januari 2013 worden op de locatie Waterdael III acht bouwkavels voor een twee-onder-een-kap woning
aangeboden. Vanaf deze datum zijn ook op de locatie Someren-Heide Zuid twee bouwkavels voor een twee-onder-een-kap
beschikbaar. Als bestaand aanbod is per direct in Waterdael III
één bouwkavel voor een vrijstaande woning beschikbaar. In het
plan Uitbreiding Lierop zijn vier kavels voor vrijstaande woningen te koop. In Someren-Eind heeft u ook de gelegen tot de
bouw van een vrijstaande woning en zijn zes kavels hiervoor
verkrijgbaar.

Waterdael, Aurelia
Aurelia Kavel 261 (±
Aurelia Kavel 264 (±
Aurelia Kavel 265 (±
Aurelia Kavel 266 (±
349
356
384
368

m2)
m2)
m2)
m2)

Acht kavels voor een twee-onder-een-kap woning Waterdael

Waterdael, Hageheld
Hageheld Kavel 471(± 272 m2)
Hageheld Kavel 461 (± 270 m2)
Hageheld Kavel 462 (± 276 m2)
Hageheld Kavel 463 (± 277 m2)

Twee kavels voor een twee-onder-een-kap woning Someren-Heide Zuid

Someren-Heide Zuid, Eggendreef
Eggendreef Kavel 4 (± 346 m2)
Eggendreef Kavel 45 (± 338 m2)

Brim IV, Esdoornstraat
Vrijstaande woningen
Kavel 29 (± 612 m²)
Kavel 30 (± 730 m²)
Kavel 31 (±597 m²)
Kavel 32 (±592 m²)

Waterdael III, Hageheld
Vrijstaande woning
Kavel 231 (± 534 m2)

dient u aan te geven om welke kavel in welk plan het gaat. U
kunt zich slechts voor één kavel aanmelden. Aan de receptie
wordt de datum en tijd geregistreerd op zowel het verzoek als
de ontvangstbevestiging. Een verzoek dient persoonlijk te worden ingediend, de aanvrager dient zich te legitimeren. Indien u
de aanvraag niet zelf kunt indienen, kan iemand anders dat voor
u doen. Deze persoon dient dan wel een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager bij zich te hebben. E-mails worden
niet geaccepteerd als een of!cieel verzoek. De op donderdag 10
januari 2013, tussen 9.00 en 10.00 uur ontvangen verzoeken
worden behandeld op basis van de uitgiftecriteria van 12 november 2012. Dit betekent dat wanneer er meerdere mensen
met een binding met de gemeente Someren zich aanmelden
voor eenzelfde perceel, er zal worden geloot door burgemeester Veltman. De mensen zonder binding met Someren komen
daarop volgend aan de beurt. Wanneer meerdere mensen zonder binding met de gemeente Someren zich inschrijven, op eenzelfde perceel, zal ook tussen hen worden geloot. Indien er zich
geen gegadigden melden dan zijn vanaf donderdag 10 januari
2013 10.00 uur de kavels in de vrije verkoop. De na dit tijdstip
ontvangen verzoeken, worden op volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen. De kavels worden uitgegeven volgens de
geldende verkoopvoorwaarden voor bouwkavels. Om de optie
te verkrijgen dient u na de inschrijving een bedrag van  200,aan inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer 285007947
Bank Nederlandse Gemeenten onder vermelding van de naam
van de inschrijver en het gewenste kavelnummer. Na ontvangst
van het bedrag wordt de inschrijving verder behandeld.

Brim IV, Meidoornstraat
Vrijstaande woningen
Kavel 12 (±395 m²)
Kavel 13 (±483 m²)

Uitbreiding Lierop, Vendelier
Vrijstaande woning
Kavel 106 (± 685 m2)
Kavel 107 (±522 m²)
Kavel 108 (±674 m²)

De tien kavels voor een twee-onder-een-kap worden nieuw
aangeboden worden. Daarom is een toewijzingsprocedure van
toepassing. Om een optie te krijgen op een kavel, kunt u vanaf
donderdag 10 januari 2013 9.00 uur een schriftelijk verzoek indienen bij de receptie van het gemeentehuis. In uw verzoek

Overige aanbod

Uitbreiding Lierop, Piekenier
Vrijstaande woning
Kavel 121,
oppervlakte (±450 m²)

Meer informatie
Heeft u interesse in één van bovenstaande kavels dan kunt u contact opnemen met mevrouw Angelique van der Meer via tel.
(0493) 494 888 of a.vandermeer@someren.nl. Een toewijzingsprocedure is voor deze kavels niet van toepassing.

Woensdag 19 december 2012
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De milieustraat is op maandag 24 december en maandag 31
december geopend van 12.00 tot 15.00 uur.

Bekendmakingen
 Ontwerp Geluidbeleid Hogere waarden Wet
geluidhinder
Via de Wet geluidhinder heeft de gemeente een wettelijke taak
om om te gaan met regels en geluidsnormen ter voorkomen
en beperking van geluidhinder. Alle bestemmingsplannen, bedoeld voor het bouwen van nieuwe woningen of voor de aanleg
of reconstructie van wegen, worden hieraan getoetst. De Wet
geluidhinder kent naast een stelsel van landelijk geluidsnormen
ook beleidsvrijheid om hogere geluidbelastingen op een woning
of andere geluidsgevoelige bestemmingen toe te staan. Door eigen onthef!ngscriteria vast te stellen kan, daar waar gewenst en
waar nodig op verantwoorde wijze toch een hogere geluidsbelasting worden toegestaan. Deze onthef!ngscriteria en andere beleidsregels om dit geluidbeleid uniform en transparant te kunnen
uitvoeren, staan beschreven in het Geluidbeleid Hogere waarden
gemeente Someren.
Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat
zij op 13 december 2012 hebben ingestemd met het ontwerp
Geluidbeleid Hogere waarden gemeente Someren.
Inzage
Het ontwerp Geluidbeleid Hogere waarden ligt vanaf 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 voor iedereen ter inzage in
het gemeentehuis te Someren, Wilhelminaplein 1, bij het klantencontactcentrum (KCC). Het KCC is geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u de stukken ook inzien
via www.someren.nl. Voor het inzien van het vastgestelde plan
en de bijbehorende stukken buiten de openingstijden kan een
afspraak worden gemaakt. De openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
Zienswijzen op het ontwerp Geluidbeleid Hogere waarden dienen binnen zes weken na de publicatiedatum, uiterlijk 30 januari
2013 te worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven kunnen binnen de genoemde termijn contact
opnemen met de afdeling VROM, tel (0493) 494 888.
Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw A. van den Nieuwenhof
van de afdeling VROM bereikbaar via tel. (0493) 494 888.

 Ontwerp Structuurvisie Someren 2028
Op grond van artikelen 1.3.1. en 2.1.1.van het Besluit ruimtelijke
ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente
Someren bekend, dat de ontwerp Structuurvisie Someren 2028
met ingang van donderdag 20 december 2012 op grond van de
Algemene inspraakverordening 2008 gedurende zes weken ter
inzage ligt.
De gemeente Someren heeft de afgelopen jaren voor verschillende (deel)gebieden en sectoren beleid ontwikkeld. Ook kent
Someren veel ruimtelijke initiatieven op het gebied van onder
meer woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, recreatie-toerisme en maatschappelijke voorzieningen. Om de gewenste regie
te voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen die in onze gemeente al aan de orde zijn, of in de toekomst worden verwacht,
is het essentieel om de samenhang tussen deze vraagstukken
goed in beeld te krijgen. De Structuurvisie Someren 2028 is de
integrale kaderstellende toekomstvisie van de gemeente Someren en vormt als zodanig het toetsingskader voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft op hoofdlijnen aan hoe deze visie gerealiseerd gaat worden.
Na het inleidende hoofdstuk waarin de kernambities van de gemeente Someren zijn benoemd, geeft het tweede hoofdstuk het
algemene ruimtelijke beleidskader. In het derde hoofdstuk vindt
per deelgebied, te weten de kernen Someren-Dorp (exclusief Someren-Noord), Someren-Noord, Someren-Eind, Someren-Heide
en Lierop en het buitengebied, een nadere uitwerking plaats. In
hoofdstuk vier treft u het uitvoeringsprogramma, gevormd door
de projecten die wenselijk zijn om deze visie te realiseren.
Stukken ter inzage
U kunt de ontwerp Structuurvisie Someren 2028 vanaf donderdag 20 deceber 2012 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1
in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. De ontwerp structuurvisie kunt u ook
buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak
te maken. U kunt de ontwerp structuurvisie ook raadplegen via
onze website www.someren.nl onder bekendmakingen en vervolgens structuurvisies.
Gelijktijdig met de inzageperiode wordt de ontwerp structuurvisie ook aangeboden aan de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, het waterschap Aa en
Maas, waterschap De Dommel en de gemeente Asten, met het
verzoek om een advies uit te brengen over de visie.
Indienen zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze
op de ontwerp Structuurvisie Someren 2028 naar voren worden
gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290,
5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken en/of nog nadere vragen over dit beleidsdocument hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met de heer
Y. Vavier van de afdeling VROM. Hij is telefonisch bereikbaar via
0493-494888 of per e-mail y.vavier@someren.nl.
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Woensdag 19 december 2012

Vervolg gemeentenieuws


Voor het einde van het jaar worden de bladkorven langs de straten verwijderd. Dit heeft te maken
met het vandalisme rond de jaarwisseling. De veegwagen blijft
gewoon de routes rijden, behalve als er sneeuw ligt.







Gratis aanbieden bij de milieustraat
Tot en met 30 januari 2013 kunnen inwoners van Someren op



vertoon van een milieupasje hun blad gratis naar de milieustraat
brengen en los storten.

2013

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met afdeling Realisatie, Beheer en Onderhoud van de gemeente Someren
via telefoonnummer 0493-494888.



Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van
artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met
ingang van 20 december 2012 gedurende zes weken ter inzage

 Ontwerp omgevingsvergunning

In de periode van 7 t/m 13 december 2012 zijn de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes):
- Dellerweg ongen., voor het oprichten van een clubgebouw
voor de visvijvers (7-12-2012);
- Michelslaan ongen., voor het kappen van een Amerikaanse
eik (10-12-2012).

 Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

-

In de periode van 7 t/m 13 december 2012 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending
staat tussen haakjes):
- Michelslaan 1c, voor het oprichten van een woonboerderij
(10-12-2012);
Zilveren Maan 2 t/m 30 (even), voor het oprichten van 15
huurwoningen (10-12-2012).

 Verleende omgevingsvergunningen

Op de website www.agentschapnl.nl vindt u onder Subsidieregeling Zonnepanelen meer informatie over de subsidieregeling.
Kijk voor meer informatie over het laten plaatsen van zonnepanelen op www.somerenbespaartenergie.nl. Hier vindt u ook
andere tips en een keten van lokale ondernemers om uw huis
energiezuiniger te maken.

digitaal een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen
meestuurt. Het budget van 2012 is intussen geheel aangevraagd.
In 2013 is er weer nieuw budget beschikbaar. Als u nu al een aanvraag indient, krijgt u subsidie vanuit budget voor 2013.

Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Wilt u alsnog van de
regeling gebruik maken? Er is budget voor nieuwe aanvragen!
Het subsidiebedrag is 15% van het aankoopbedrag van een zonPV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal,
bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie
groter zijn dan 0,601 kilowattpiek (minmaal 3 PV-panelen). U
kunt maximaal  650,- subsidie krijgen.
De subsidie vraagt u digitaal aan (met DigiD), via het elektronische loket van AgentschapNL. Verder is het belangrijk dat u

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld
bouwen, kap, milieu etc.). Voor de omgevingsvergunningen, die
betrekking hebben op een kapaanvraag op naam van de gemeente Someren, geldt een compensatieplicht.
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het KCC,
(Klanten Contact Centrum) op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer
0493-494888.
Tegen besluiten om vergunning te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen
aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van
dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te
geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een
besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA sHertogenbosch.
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook
digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx

ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 Avennelaan 17 te Someren, inzake het brandveilig gebruiken van een inrichting, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/nummer(s) H 2358;
Singel 1 te Someren, inzake het brandveilig gebruiken van
een inrichting, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/
nummer(s) S 1094.


Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn, voornemens medewerking te
verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1. Brandveilig gebruik (vergunning).
Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u
op afspraak inzien bij het KCC, (Klanten Contact Centrum) gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is
geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U kunt
een afspraak maken via tel. (0493) 494 888.
Contactpersoon voor dit dossier is de heer R. Domen.
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als
schriftelijk zijn/haar zienswijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG
Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient
een afspraak te worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer R. Domen van de
afdeling VROM, via tel. 0493-494888.



 






De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is.



Voor het herhaaldelijk overtreden van de sluitingstijd heeft de
burgemeester aan Eet- en drinkcafé, cafetaria t Jagershuis
een last onder dwangsom opgelegd. Dit besluit is genomen
omdat de horecagelegenheid zich niet houdt aan artikel 2:29
van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin de openingstijden zijn geregeld. Op 28 februari 2012 werd de sluitingstijd overtreden.
De horecagelegenheid was toen volgens het proces-verbaal
een half uur na sluitingstijd open. De horecagelegenheid is
hierna gewaarschuwd. Dit heeft niet het beoogde effect gehad. Op 7 september 2012 was de horecagelegenheid volgens
het proces-verbaal opnieuw een half uur na sluitingstijd open
en op 8 september 2012 was de horecagelegenheid drie kwartier na sluitingstijd nog open. Deze overtredingen zijn voor
de burgemeester aanleiding geweest aan Eet- en drinkcafé,
cafetaria t Jagershuis een last op te leggen.

