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

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

Van maandag 29 maart t/m vrijdag 9 april:

MILIEUSTRAAT BEPERKT BEREIKBAAR
Vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag
9 april worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Lage Akkerweg. Tijdens deze
werkzaamheden is de Lage Akkerweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Geregeld
wordt dat de bedrijven, gelegen aan de Lage
Akkerweg, gebruik kunnen blijven maken van
hun in- en uitrit.
Tijdens deze periode is ook de milieustraat aan
de Holberg beperkt bereikbaar. De Holberg is
een zijstraat van de Lage Akkerweg. De gemeente Someren verzoekt u om in deze periode alleen gebruik te maken van de milieustraat
indien strikt noodzakelijk. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

ASFALTONDERHOUD WEGEN

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.

Ieder jaar wordt er in onze gemeente asfaltonderhoud uitgevoerd om de wegen in goede staat te houden. Dit onderhoud bestaat uit het opknappen van kleine stukken van
wegen, zoals bijvoorbeeld het dichten van gaten en het vernieuwen van slechte stukken.
Deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken maar zijn doorgaans van korte duur.

Avondopenstelling Publiekszaken

Locaties werkzaamheden
Op de volgende wegen worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Achterweg, Beliënberkdijk,
Van den Eijndelaan, Gezandebaan, Groeneweg,
’t Hoekske, Hogeweg, Kruisbaan, Kuilerstraat,
Lage Akkerweg, Ruiter, Smulderslaan, Steegstraat, Vlasstraat, Witvrouwenbergweg (parkeerplaats Diepstekel).

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.

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.
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.

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.
•
•
•
•
•
•
•

Max. 8 voertuigen tegelijk op het terrein
Max. 2 personen per voertuig
Houd 1,5 meter afstand
Er wordt geen ondersteuning gegeven bij het lossen
Gegeven instructies dienen strikt opgevolgd te worden
Vermijd fysiek contact met de medewerkers
De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde afvalstromen

Om zo kort mogelijk op de milieustraat te verblijven vragen wij u om het afval
thuis goed te scheiden en te sorteren in de afvalstromen van de milieustraat.
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,
verpakkings tempex, 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

Bladafval, 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
@gemsomeren

Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

De asfalt herstelwerkzaamheden worden op
diverse locaties uitgevoerd. De werkzaamheden starten vanaf maandag 29 maart a.s. Door
middel van gele borden worden de werkzaamheden aangekondigd.

Bewonersbrief
Indien de werkzaamheden bij u in de straat
plaatsvinden wordt u vooraf door de aannemer via een bewonersbrief op de hoogte gebracht. In de brief staat het telefoonnummer
van de uitvoerder vermeld. Bij vragen staat de
uitvoerder u graag te woord. Als u verder nog
vragen heeft kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum van de gemeente, tel.
(0493) 494 888.

UITSLAGEN VAN DE TWEEDE
KAMERVERKIEZINGEN 2021 IN SOMEREN

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 waren er 15.383 kiesgerechtigden in de
gemeente Someren. In totaal hebben 12.185 mensen hun stem uitgebracht. Volgens de
uitslag is de VVD de grote winnaar in Someren. Op de tweede plaats staat de CDA. De
derde plek is voor PVV.
Top 10 in Someren
1. VVD: 3876
2. CDA: 1636
3. PVV: 1586
4. D66: 1385
5. SP: 814
6. Forum voor Democratie: 521
7. BBB: 495
8. PvdA: 341
9. JA21: 335
10. GROENLINKS: 288

Opkomstpercentage
Er zijn dit jaar minder mensen gaan stemmen:
het opkomstpercentage was 79,2%.
Dit percentage is lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, toen was de opkomst
82,4%.
Totale uitslag
U kunt alle uitslagen op kandidaatniveau vinden op onze website:
www.someren.nl/verkiezingen

GRATIS WEBINAR VOOR AGRARIËRS OVER
BODEMVERDICHTING
Voor agrariërs of loonwerkers in Someren is er op maandag 29 maart van 20.00 tot
21.00 uur een gratis webinar over bodemverdichting. Een bodemkundige van adviesbureau Aequator Groen & Ruimte bespreekt hierin hoe agrariërs bodemverdichting kunnen
voorkomen of verhelpen.
Begin maart hebben bodemexperts op een
twintigtal percelen verspreid door heel Someren in de bodem gemeten naar bodemverdichting. Bodemverdichting van de ondergrond is
een probleem in de landbouw. Het ontstaat
als je met te zware machines over kwetsbare,
eventueel ook natte bodems rijdt waardoor de
grond wordt samengedrukt. De metingen vonden plaats in het kader van het project Onweerstaanbaar Someren.

kundige bij Aequator Groen & Ruimte, uit wat
bodemverdichting betekent voor agrariërs en
voor hun bodem en bedrijfsvoering.

Praktijkgericht
In de webinar legt Everhard van Essen, bodem-

Na aanmelding krijgen deelnemers de link toegestuurd die toegang geeft tot de webinar.

De webinar is praktijkgericht en toegespitst op
de situatie in Someren.
Aanmelden?
Wie interesse heeft kan zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar ghoms@aequator.nl.

• Wat wil Someren-centrum zijn? en
• Voor welke doelgroepen?
Dit doen we ook op een interactieve manier, dus neem je smartphone mee.
Verder zullen we jullie informeren over de op te richten Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) en de vorderingen die we daar maken.

WET BESTUUR EN TOEZICHT
RECHTSPERSONEN

Zonder aanmelding geen deelname
Aanmelden is verplicht, dit doe je vóór zondag 5 juli via
centrumplansomeren@seinpost.com onder vermelding van naam
en adres, 06-nummer en of je naar de pizzabijeenkomst of de
avondbijeenkomst
komt.
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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.
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• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
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DORPSONDERSTEUNERS
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er controle
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.
• 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: Moniek Hoeve
(m.hoeve@oniswelzijn.nl) / 06-29085003)

OVERZICHT ACTIVITEITEN
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.

-- Jan Smitslaan 1, inzake het geheel intrekken
omgevingsvergunning onderdeel milieu.
-- Smulderslaan 51, inzake het geheel intrekken
omgevingsvergunning onderdeel milieu.

● Verlengen beslistermijn

In de periode van 12 t/m 18 maart 2021 zijn de volgende
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Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het
● Geweigerde
bezwaarschrift
moetomgevingsvergunning
worden ondertekend en voorzien zijn van
● Ontwerpbestemmingsplan Hollestraat
dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te
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In de periode van 12 t/m 18 maart 2021 is de volgende
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond
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Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de webInhoud ontwerpbestemmingsplan
● Ontwerp
omgevingsvergunning
site: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.
Het ontwerpbestemmingsplan “Hollestraat ongenummerd
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 26 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning voor:
-- Lungendonk 18, inzake het veranderen van een
inrichting.

www.someren.nl

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
• Milieu (vergunning)
• Handelen in strijd met regels RO
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.
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als
schriftelijk zijn/haar zienswijze(n) 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 het KCC, via tel.
(0493) 494 888. 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.

● Evenementen
31 maart t/m 1 april Militaire oefening

● Intrekkingsbesluiten
omgevingsvergunningen

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.

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 26 maart 2021 gedurende
zes weken ter inzage liggen de intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning voor:

Someren” voorziet in een herbestemming van ‘agrarisch’
naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van twee ruimte
voor ruimte woningen. De locatie wordt voorzien van
landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende
stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het
gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op
afspraak ook buiten de openingstijden inzien. 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 adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02021001-OW01. Op www.someren.nl wordt een link
naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het
bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.
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 KCC, tel. (0493) 494 888.

● Nadere regels mantelzorgwaardering
Someren 2021
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15
maart 2021 “Nadere regels mantelzorgwaardering Someren
2021” hebben vastgesteld. Middels deze nadere regels
geeft het college een (financiële) blijk van waardering aan
mantelzorgers die zorgen voor iemand die in de gemeente
Someren woont. Nadere regels mantelzorgwaardering
Someren 2021 treedt in werking 15 maart 2021.
U kunt de nadere regels raadplegen via officiële
bekendmakingen. De nadere regels liggen ook, tot zes
weken na deze mededeling, op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente. De stukken kunt u op afspraak ook buiten
de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via
telefoonnummer (0493) 494 888.

