Online regelen
Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met
uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en
verloren of gevonden voorwerpen.

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

Gewijzigde openingstijden tijdens coronacrisis
Voor een bezoek aan het gemeentehuis dient u een afspraak te maken. Dit geldt
niet voor het ophalen van documenten of zakken voor plastic. De deur van het
gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur
en maandagavond van 17.00-20.00 uur. Ga alleen naar het gemeentehuis als dat
echt noodzakelijk is. Stel uw aanvraag uit, als dat kan.

Avondopenstelling Publiekszaken
Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur
Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op
afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP,
aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing. U
kunt op deze avond ook uw rijbewijs of reisdocument ophalen (zonder afspraak).

VRAAG HET MANTELZORGCOMPLIMENT 2020 AAN

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft? Vraag dan
het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U moet uw aanvraag voor 2020 uiterlijk
1 december 2020 indienen. Let op: het mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Wat is een mantelzorger?
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald
zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een
partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Juist in deze tijd van corona zijn mantelzorgers extra
hard nodig. Misschien krijgt u er door de maatregelen
als mantelzorger (nog meer) taken bij. In deze tijd zijn
mantelzorgers in onze gemeente ontzettend waardevol!
Voor wie is het mantelzorgcompliment?
Werkt u ten minste 8 uur per week én langer dan 3
maanden als mantelzorger dan komt u in aanmerking
voor een compliment. U komt niet in aanmerking als u
de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget
(PGB) of omdat het uw werk is. Ook gebruikelijke zorg
is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen met
het huishouden.

Telefonische bereikbaarheid
Van maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag van 8.3012.30 uur is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van
8.30-12.30 uur.

Team Zorg en Ondersteuning

TIP VOOR HET SCHEIDEN
VAN AFVAL

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van
de gemeente Someren.

Woonplaats zorgvrager
Houd er rekening mee dat de persoon waarvoor u zorgt
in de gemeente Someren moet wonen. Woont u zelf in
de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een
andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar
de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.
Financiële vergoeding
De hoogte van de vergoeding hangt af van het totaal
aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het
maximale bedrag per zorgvrager is € 100,-. Er wordt
maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager
verstrekt.
Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en
met 1 december 2020.
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op www.zosomeren.nl of www.someren.nl. Is
digitaal voor u niet mogelijk? Bel dan naar het gemeentehuis met de vraag om een formulier op te sturen. Dan
kan via tel. (0493) 494 888.

TIJDELIJK WOONRUIMTE
AANGEBODEN
In het centrum van Someren wordt er via Alvast B.V.
tijdelijk een zelfstandige woonruimte aangeboden.
De ruime woning bestaat uit een riante woonkamer,
keuken, badkamer met ligbad, toilet en vier slaapkamers. Daarnaast is er een balkon, een tuin en schuur.
In het huis ligt laminaat en vloerbedekking. De woning
is tijdelijk beschikbaar op basis van bruikleen tegen
een bruikleenvergoeding van €165,- per persoon per
maand (exclusief g/w/l). De doelgroep die hiervoor in
aanraking komt is woonachtig in de gemeente Someren, verantwoordelijk, flexibel, netjes en heeft geen
kinderen.

ZO Someren
Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud.
Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering
Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV
via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of
voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij
Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer
informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan
109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Bent u per direct beschikbaar? Meld je dan vóór
20 augustus 2020 aan via de website: www.alvast.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
kantoor van Alvast B.V. in Eindhoven via mail
zuid@Alvast.nl of tel. (040) 24 37 711.

Milieustraat
Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen
op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval.
Aangepaste richtlijnen Milieustraat
Bezoek de Milieustraat alleen indien strikt noodzakelijk.
Kijk voor dat u de milieustraat bezoekt op www.someren.nl
voor de aangepaste richtlijnen.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

Horeca en evenementen
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De dorpsondersteuners zijn er voor u! Ook nu de corona-maatregelen gelden. Ze zijn heel goed bereikbaar. Neem dus gerust contact op als u een
ondersteuningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met
zoeken. Dit is geheel kosteloos.

● Melding gebruik openbaar gebied
14 en 15 augustus	Buitenbios met bier/wijn
arrangement,
Donksedreef 3
20 en 27 augustus	Vergadering WBE Eymerick
en WBE Diana, Donksedreef 3
21 augustus	Buurt BBQ, grasveld
Torenpad
21 en 22 augustus 	Chitty Chitty Bang Bang
(musical), Donkesedreef 3
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Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:
• Lierop: Marieke Linders
11
(dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150)
• Someren-Eind: Cindy Manders
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Bekendmaking

● Voetgangersoversteekplaats Somerensewe
bij kruising Groenstraat-Schuttersstraat

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten o
op de Somerenseweg aan de noordzijde van het kruispunt Som
renseweg-Groenstraat-Schuttersstraat op het plateau een voe
gangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen. Het verkeer
besluit voor de aanleg van deze voetgangersoversteekplaa
wordt met de bezwaarmogelijkheid in de digitale Staatscoura
van 2 juli 2020 bekendgemaakt.

Omgevingsvergunningen
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• Ingediende aanvragen omgevingsvergunnin
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- Vaarsehoef 3, brandveilig gebruiken van een dagopvang (1
6-2020).

-- Boerenkamplaan 32, oprichten van een loods (5-8-2020);
-- Brimweg 20 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit
(6-8-2020);
-- Dorpsweg 3, afwijken van de bestemming t.b.v. parkeerterrein (5-8-2020);
-- Vaarselstraat 2, herbouwen van een loods (5-8-2020);
-- Waterlaat 12 t/m 22 (even) en Garve 1 t/m 13 (oneven), oprichten van 13 woningen met 7 tuinbergingen
(6-8-2020).
Tegen besluiten om vergunningen 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 Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
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/Burgers.

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 31 juli t/m 6 augustus 2020 is de volgende verlenging van de beslistermijn verzonden (datum verzenden staat
tussen haakjes):
-- Opper ongen., Haver ongen. en Gerst ongen., oprichten
van 17 woningen (6-8-2020).
Tegen verlengen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.

●O
 ntwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder Floreffestraat 11
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van

artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 14 augustus
2020 het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Floreffestraat 11
gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 24
september 2020.
Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Er is een verzoek gedaan voor planologisch medewerking aan het
oprichten van vier appartementswoningen op de begane grond
van Floreffestraat 11 in Someren (kadastraal bekend als gemeente Someren, sectie S nummer 1654). Er is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de woningen
vanwege geluidzoneplichtige wegen in de nabijheid van het plangebied. Op twee zijden van de appartementswoningen 1 en 2
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden vanwege het wegverkeer op de Floreffestraat. De geluidsbelasting
vanwege overige zoneplichtige wegen is lager dan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee kunnen hogere grenswaarden verleend
worden. Een aanvaardbaar leefklimaat wordt geborgd doordat
de gevelwering van de woningen een binnenniveau garandeert
van maximaal 33 dB.
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien bij
het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493)
494 888.
Op www.someren.nl vindt u bij bestemmingsplannen-> ontwerp
meer informatie over dit besluit.
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als
schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Enkel reacties op het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden worden ontvankelijk geacht, de vergunningprocedure (activiteiten bouw en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan) voor de appartementen verloopt separaat. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710
AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor
nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het KCC,
tel. (0493) 494 888

● Ontwerpbestemmingsplan Goede Vaart
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Goede Vaart” met identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02020001-OW01 ter inzage ligt tot en met donderdag 27 augustus 2020.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Goede Vaart” voorziet in een
nieuwe uitbreidingslocatie voor de kern Someren-Eind en biedt
ruimte aan circa 90 woningen. Het plangebied is globaal gelegen
tussen de achterzijde van de percelen aan de Boerenkamplaan/
Sluisstraat en de straat 't Vaartje en wordt stedenbouwkundig
gevormd door vier woonbuurtjes. Drie buurtjes kennen in het
ontwerpbestemmingsplan Goede Vaart een directe bouwmogelijkheid. Het vierde woonbuurtje is voorzien aan de noordzijde
van de Lierweg en behoudt de agrarische bestemming. Wel is
er een wijzigingsbevoegheid opgenomen richting woningbouw.
Het plan sluit aan bij de bestaande kwaliteiten van het gebied,
waaronder de groenstructuren en het aanwezige landelijke karakter. Volkshuisvestelijk wenselijke starterswoningen worden in
het plan mogelijk gemaakt.
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis.
Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer
(0493) 494 888.
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op
naam, via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020001OW01 of via een adres.
Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren,
Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een
zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het
plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de
genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

