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

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.

BASISSCHOLEN ZAMELEN KLEIN ELEKTRONISCH AFVAL IN
Van 7 september tot en met 2 oktober is er weer een
E-waste Race. 10 scholen in Zuidoost-Brabant verzamelen dan zoveel mogelijk klein elektronisch afval. Ook
basisschool De Diamant doet mee!
Gratis op laten halen
Woont u in de buurt van De Diamant, dan kunt u tussen 7 september en 2 oktober gemakkelijk en gratis
uw elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit doet u
door uw elektronisch afval online aan te bieden op de
website www.ewasterace.nl. Denk bij klein elektronisch
afval aan:
• een oud toetsenbord;
• kapotte waterkoker;
• defect mobieltje;
• oude of kapotte kabels of adapters (geen inktcartridges of batterijen).

Landelijke actie Wecycle
Ook de basisscholen LeerRijk en De Brigantijn zijn goed
bezig. De leerlingen doen mee aan de landelijke inzamelactie van Wecycle en gaan deze week thuis op zoek
naar afgedankte kleine apparaten.
In ruil voor hun inzet is er een mooie beloning voor de
school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie
aan Stichting Jarige Job.

De school die het meeste inzamelt, wint een prachtige
schoolreis voor de hele klas! Zo maakt de E-waste Race
het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en

Openingstijden loketten
Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur.
Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken.
Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Geef inbrekers geen kans

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.

Openingstijden gemeentehuis en
telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur.
Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd)
is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor
de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd
wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning
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.

VRAAG DE GRATIS WONINGSCAN AAN
Wilt u weten wat u kunt doen om uw woning beter te
beschermen tegen inbraak? Vraag dan de woningscan
aan. We geven 50 scans weg.

om de sloten van uw woning te vervangen, dan is het
belangrijk om dit door een betrouwbare slotenmaker
uit te laten voeren.

Advies op maat
Tijdens een woningscan komt een onafhankelijk adviseur van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid
(CCV) bij u thuis op bezoek. De adviseur beoordeelt
de sterke en zwakke punten van uw woning, geeft uitgebreide voorlichting, tips en advies op maat. Na de
scan ontvangt u een rapport waarin de informatie en
adviezen zijn opgenomen zodat u deze nog eens op uw
gemak kunt doornemen. In de praktijk blijkt dat u vaak
met eenvoudige maatregelen, zonder (hoge) kosten,
uw woning beter kunt beveiligen.

Helaas zijn er tegenwoordig veel malafide slotenmakers actief, die te hoge prijzen berekenen en niet betrouwbaar zijn. Kijk op www.hetccv.nl voor een bedrijf
met een erkend politiekeurmerk bij u in de buurt.

De scan biedt u bewustwording en inzicht in de veiligheidssituatie van uw woning. U beslist zelf welke adviezen u opvolgt. Als u goed bent voorbereid en weet wat
u moet doen, kunt u de kans op een inbraak, insluiping
en andere onveilige situaties verkleinen.

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.

Malaﬁde slotenmakers
Als u, eventueel aan de hand van het advies, besluit

Bijstandsuitkering

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2020 het “Beleid
huisvesting arbeidsmigranten 2020” vastgesteld. Gelijktijdig zijn de oude beleidsregels voor huisvesting
van arbeidsmigranten ingetrokken. Dit betekent dat
iedere locatie waar arbeidsmigranten wonen, moet voldoen aan deze nieuwe beleidsregels.

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.

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.
• De container voor kleine kringloopgoederen is tijdelijk gesloten
• Maximaal 2 bezoekers per voertuig
• Maximaal 12 voertuigen tegelijk op het terrein; één eraf - één erop.
• Houd 1,5 meter afstand!
• Vermijd fysiek contact met de medewerkers
• U wordt niet geholpen bij het lossen
Wat

Wanneer

Hoe

Inleverstation:
Blik, papier/karton, drankenkartons, glas
plastic verpakkingen

24 uur,
7 dagen per week

Gratis
en zonder
milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex (verpakkingen), papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval,
textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren,
asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Zoveel mogelijk
op dinsdag en
donderdag van
13.00 – 17.00 uur.

Gratis
met vertoon
van de
milieupas

Blad en gras, snoeihout en grof tuinafval € 5,- per m3
Grof huishoudelijk restafval, A/B/C hout, schoonpuin en
gipspuin € 22,- per m3
Gemengd bouw- en sloopafval, dakleer, vloerbedekking
en niet chemisch verontreinigde grond € 50,- per m3

Maandag, woensdag en vrijdag van
13.00 – 17.00 uur;
Zaterdag van
10.00 – 17.00 uur

Tegen
betaling
met pin met
vertoon van
de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij
de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

Volg de gemeente via

gemakkelijk! De E-waste Race Blink is een initiatief van
afvalverwerker Blink en Weee Nederland.

@gemsomeren

Hoe aanmelden?
U kunt zich tot 1 oktober a.s. aanmelden voor een
woningscan door een mail te sturen naar whatsappalertgroep@someren.nl met vermelding van uw naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De gemeente Someren kan maximaal 50 scans laten
uitvoeren.
U kunt uw kennis over inbraak ook testen via www.politiekeurmerk.nl/test-jouw-kennis-over-inbraak/.

NIEUWE REGELS HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Het beleid kent onderscheid tussen huisvesting in de
kom, huisvesting op een bedrijventerrein, huisvesting
in het buitengebied in een burger- of plattelandswoning
én huisvesting in het buitengebied bij een agrarisch
bedrijf. Belangrijke wijzigingen zijn dat iedere locatie
waar arbeidsmigranten gehuisvest worden, moet beschikken over een omgevingsvergunning. Daarnaast
zijn er onder andere regels opgenomen over parkeren

Donderdag 17 september 2020 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.
In verband met de coronamaatregelen is er minder
ruimte voor publiek. Inwoners kunnen de raadsvergadering live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer u
afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als
er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering toch bijwonen, dan moet u zich
aanmelden bij de griffier: J.Oostdijk@someren.nl of telefonisch 0493 494 888
1. OPENING:
a. Opening met overweging.
b. Trekken van het stembriefje.
c. Vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 2 juli 2020.
3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of
portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.
5. Beoordelen 2e begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten.
6. Instemmen met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.
7. Beschikbaar stellen krediet voor renovatie kunstgras voetbalveld SV Someren.

en de spreiding van het aantal woningen dat gebruikt
wordt voor arbeidsmigranten in een straat én is vastgelegd dat woningen met meer dan 4 arbeidsmigranten
moeten voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen.
De beleidsregels worden op dit moment verwerkt in
een bestemmingsplan. Om de exacte regels voor uw
situatie te kennen, verwijzen wij u naar de beleidsnota
op www.someren.nl (https://www.someren.nl/raaden-college/regelgeving-beleid/beleid/ruimtelijke-ordening-en-volkshuisvesting.html).
Bij vragen, neem contact op met gemeente Someren,
team Ruimtelijke Ontwikkeling.
8. Vaststellen bestemmingsplan Laan ten Boomen 30
Lierop.
9. Vaststellen bestemmingsplan Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3).
10. Vaststellen bestemmingsplan Nieuwendijk 84.
11. Vaststellen bestemmingsplan Beliënberkdijk 37-39.
12. Vaststellen bestemmingsplan voormalige Pastorielocatie Someren.
13. Vaststellen bestemmingsplan ‘2e partiële herziening Golfbaan De Swinkelse 2021 – bedrijfswoning
Kuilerstraat’.
14. Sluiting

HULP BIJ LEZEN EN
SCHRIJVEN
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.
Heb jij dat ook?
Of ken je iemand die daar moeite mee heeft?
Kom dan gerust eens langs bij ons Taalpunt in de bibliotheek of neem contact op met Lydian van Grotel, werkzaam bij Onis Welzijn. Haar nummer is 06-83218253.
Of kijk op https://www.oniswelzijn.nl bij Onze diensten/cursushuis.

Blijf op de hoogte

art-

ven
n.

via
am
de

der
aal

renseweg-Groenstraat-Schuttersstraat op het plateau een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen. Het verkeersbesluit voor de aanleg van deze voetgangersoversteekplaats
wordt met de bezwaarmogelijkheid in de digitale Staatscourant
van 2 juli 2020 bekendgemaakt.

Omgevingsvergunningen
De
De volgende
volgende openbare
openbare bekendmakingen,
bekendmakingen, van
van burgemeester
burgemeester en
en
wethouders,
wethouders, liggen
liggen op
op afspraak
afspraak ter
ter inzage
inzage bij
bij het
het Klant
Klant Contact
Contact
Centrum
Centrumin
inhet
hetgemeentehuis.
gemeentehuis. Het
Het KCC
KCC is
is geopend
geopend op
op maandag
maandag
tot
toten
enmet
met vrijdag
vrijdag van
van 9.00
9.00 tot
tot 12.00
12.00 uur.
uur. Een
Een afspraak
afspraak kunt
kunt uu
maken
maken via
via telefoonnummer
telefoonnummer (0493)
(0493) 494
494 888.
888. Kopieën
Kopieën van
van stukstukken
kenkunnen
kunnentevens
tevensworden
wordenopgevraagd.
opgevraagd.Hiervoor
Hiervoorworden
wordenlegeslegekosten
inin
rekening
skosten
rekeninggebracht.
gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
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• Verleende omgevingsvergunningen
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gen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarTegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belangschrift
indienen.
hebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen
aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wetindienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester
houders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het
en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren.
bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn
dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te
van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan
geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt.
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.

www.someren.nl

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.

• Verleende Omgevingsvergunning
Uitgebreide procedure
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 11 september 2020 gedurende zes weken ter inzage
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
-- Varenschutseweg 11, inzake het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een bijgebouw.
Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit
project door middel van een omgevingsvergunning voor de
activiteit(en):
-- Handelen in strijd met regels RO
Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

DORPSONDERSTEUNERS
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Ook nu de coronamaatregelen 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.
Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:
• Lierop: Marieke Linders
(dorpsondersteuner@lieropleeft.nl /
06-53668150)
• Someren-Eind: Cindy Manders
(dorpsondersteuner@someren-eind.nl /
06-19221188
• Someren-Dorp: Loes van der Weerden
(l.vanderweerden@oniswelzijn.nl / 06-24844536)
• Someren-Heide: Judith Bleekman
(dorpsondersteuning@someren-heide.nl) /
06-40434350)
Kijk voor meer informatie op
www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

OVERZICHT ACTIVITEITEN

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt
u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het
gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer
(0493) 494 888.
U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.
OV02020004-VS01)

Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar
gebied, collectes en meldingen voor het optreden van een
band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder
vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen
het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank
Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een
beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

● Melding gebruik openbaar gebied
7 t/m 11 september
Militaire oefeningen
13 september		
Muziekmiddag
			KBO Pastorietuin Lierop
14 t/m 27 september
Open Peelland Toernooi
			Tennisvereniging Packador
16 en 17 september
Militaire oefeningen
18 september		
Slagbaltoernooi leerlingen groep 8
20 september		
Adjudantendag de Pompers
23 september		
Sportclinics grasveld naast
			sporthal de Postel

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit
kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.
nl/Burgers.

● Evenementen
20 september		

● Collectes
13 t/m 19 september

Omloop van de Heidehof

Collecte Nierstichting

Informatie
Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via
www.someren.nl/evenementen of u kunt contact opnemen
met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

