Gemeentenieuws

Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Algemene informatie

Gemeentehuis gesloten
Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. De avondopenstelling op

Contact
Bezoek/Post: Wilhelminaplein 1,
5711 EK Someren
Telefoon:
(0493) 494 888
E-mail:
gemeente@someren.nl
Website:
www.someren.nl

maandag 5 april komt te vervallen.

Gewijzigde openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
Maandagavond van 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl of
telefonisch.
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag 8.30-1700 uur; vrijdag 8.30-12.30 uur
Team Zorg en Ondersteuning is in de
ochtend bereikbaar voor vragen over zorg,
welzijn en opvoeding.
Meer informatie op www.zosomeren.nl

De plasticafvalzakken waarin plastic

Afvalbalie
Informatie over afval is te vinden op
www.mijnblink.nl

Bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het
UWV via www.werk.nl

Gemeentenieuws digitaal
Ontvangt u het gemeentenieuws liever
digitaal in uw mailbox? Meld u dan aan via
www.someren.nl/gemeentenieuws

Plastic afvalzakken hangen te vroeg
aan lantaarnpalen

Zaterdag 3 april:
inzameling Plastic,
metaal en
drankenkartons (PMD)

verpakkingen, metaal, en drankkartons
(PMD) verzameld worden, hangen veel te

In verband met Pasen wordt de

vroeg aan de kroonringen. Hierover komen

inzameldag van PMD van maandag

klachten binnen bij de gemeente.

5 april verplaatst naar zaterdag 3 april.

In de gemeente Someren zijn sinds

Afvalapp

december 2020 kroonringen aan
lantaarnpalen bevestigd om de PMD-zak
aan op te hangen. Dit gemeente heeft hier

Wil jij graag een melding ontvangen

voor gekozen om te voorkomen dat deze

wanneer je je afval kunt aanbieden?

zakken bij harde wind rond gaan waaien.

Download dan de app ‘Afvalkalender

Het blijkt nu dat in sommige straten enkele

Blink’. Via uw persoonlijke afvalkalender

tientallen kroonkringen gebruikt worden als

ontvangt u een melding als u uw

opslagplek. De zakken worden aan de ring

afval buiten kunt zetten. Dit geldt

gehangen zodra ze vol zijn. Dat veroorzaakt

voor restafval, gft, plastic, metaal en

overlast voor bewoners die vlakbij een

drankenkartons, oud-papier en textiel.

lantaarnpaal met kroonring wonen en geeft

Daarbij geeft de app informatie over het

een rommelig straatbeeld.

scheiden van afval en actuele informatie
over gewijzigde ophaaldagen, bijvoorbeeld

De plasticzakken mogen pas ná 20.00 uur op de avond voor de inzameling en

rond de feestdagen. Zo hoeft u geen

uiterlijk vóór 7.30 uur op de inzameldag aan de kroonring gehangen worden. De

ledigingsdag meer te missen!

gemeente rekent op uw medewerking!
Wilt u de Milieustraat bezoeken? In de
Let op: Deze week vindt de inzameling plaats op zaterdag 3 april

app vindt u ook informatie over de actuele
openingstijden en de poorttarieven.

Volg ons
www.facebook.com/GemeenteSomeren
twitter.com/gemsomeren
instagram.com/gemeente_someren

Bezoek de nieuwe website:
www.somerennatuurlijkduurzaam.nl
Ben je benieuwd wat de gemeente zoal doet op het gebied van duurzaamheid

Nieuwe uitstraling
gemeentenieuws
Het valt u wellicht op dat het
gemeentenieuws in een nieuw jasje
is gestoken. Zo aan het begin van de
lente van 2021 vond de redactie van
het gemeentenieuws dat het wel weer
iets frisser en moderner mocht. Met de
nieuwe uitstraling willen we het nieuws
wat overzichtelijker aanbieden aan

U kunt de app downloaden voor Android
(via Google Play) en Apple (via de
App Store). De gemeente ontvangt
alleen maar positieve berichten van de
gebruikers van deze app.

of wil je zelf hiermee aan de slag? Kijk dan eens op de nieuwe website www.
somerennatuurlijkduurzaam.nl. Hier vind je alle informatie over projecten die er
in Someren lopen en informatie over wat je zelf kunt doen. Wist je bijvoorbeeld
dat je via de gemeente zonnepanelen kunt aanschaffen of dat er verschillende
subsidies zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren? Check het op
www.somerennatuurlijkduurzaam.nl.

Scan de QR-code en doe mee!
Onderzoek vertrouwen in de
WOZ-waarde
Heeft u vertrouwen
in de gemeente
als het gaat om
de waardering van
de woningen (WOZ-waarde)? En wat kan
de gemeente doen om uw vertrouwen te

onze lezers.

vergroten?

Gemeentenieuws digitaal

De Universiteit Leiden doet hier onderzoek

ontvangen
Wilt u het gemeentenieuws digitaal
ontvangen? Stuur dan een mail naar
communicatie@someren.nl met
het onderwerp ‘gemeentenieuws’.
U krijgt dan iedere donderdag de

naar. Doet u ook mee?
Uw mening is belangrijk om inzicht

Wij zijn benieuwd naar uw mening! Scan de OR-code en doe mee.
te krijgen in hoe de relatie tussen de

Heeft u vertrouwen in de gemeente als het gaat om

Doet u ook mee? Uw mening i
gemeente en haar inwoners verder
kan

de waardering van woningen (WOZ-waarde)? En
inzicht te krijgen in hoe de rela
worden verbeterd. U kunt de vragenlijst
wat kan de gemeente doen om uw vertrouwen te
gemeente en haar inwoners ve
door
de QR-code
te scannen.
vergroten?invullen
Daar gaat dit
onderzoek
over.
verbeterd. U kunt de vragenlijs

gemeentepagina’s uit ’t Contact per

QR-code te scannen.

mail toegestuurd.

Of vu! de vragenlijst in via:
https://www.bs-ob.nl/vertrouw
De gegevens gaan direct naar d
niet naar de gemeente.

Volg de gemeente via

@gemsomeren

Of vul de vragenlijst in via:
https://www.bs-ob.nl/vertrouwen

Universiteit
Leiden
De gegevens gaan direct naar de
onderzoeker en niet naar de
gemeente.

Bij ons leer je de wereld kennen
1 april 2021

Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws

Sluiting drie woningen Damoclesbeleid
De politie heeft in december 2020 en februari 2021 controles uitgevoerd op
een aantal locaties in Someren. Omdat er drugsgerelateerde zaken zijn aan-

Aanpassing avondklok Taxbus per
31 maart 2021

getroffen heeft burgemeester Blok op donderdag 25 maart 2021 deze locaties

Op 23 maart heeft premier Rutte tijdens een persconferentie kenbaar gemaakt dat de

voor 3 tot 4 maanden gesloten.

huidige, landelijke avondklok per 31 maart 2021 wordt aangepast van 21.00 uur naar
22.00 uur in verband met de zomertijd.

Bergdijk
Op 24 december 2020 heeft de politie op een locatie in Someren een hoeveelheid hard-

De gevolgen voor het Taxbus-vervoer zijn dat de ritten, waarvoor Taxbus is bedoeld,

drugs aangetroffen en daarbij behorende attributen. De burgemeester heeft besloten

tijdens de avondklok niet meer mogen worden uitgevoerd.

om deze woning, en de bijgebouwen waar harddrugs en attributen werden aangetrof-

Om ervoor te zorgen dat de laatste reiziger vóór 22.00 uur thuis is, worden vanaf

fen, voor 4 maanden te sluiten.

31 maart 2021 geen ritten meer geboekt met een vertrektijdstip later dan 20.30 uur.

Nachtegaallaan

Heeft u vragen over uw ritten, neem dan contact op met Taxbus via tel. (0800) 02 34

Op 22 februari 2021, heeft de politie in een huurwoning een grote hoeveelheid hennep

795 .

en hennepdrogerij aangetroffen. De burgemeester heeft besloten om deze woning voor
de duur van drie maanden te sluiten. Er is tevens vermoedelijk fraude gepleegd met de
meterkast.

Zaterdag 3 april a.s.:

Somerenseweg, Lierop

Textielinzameling

Op 24 februari 2021, heeft de politie in een appartement een hennepkwekerij en hen-

Zaterdag 3 april a.s. vindt er weer een textielinzameling plaats. In heel Someren wordt

nepdrogerij aangetroffen. De burgemeester heeft besloten om dit appartement voor de

door verschillende verenigingen ingezameld, dus óók in het buitengebied. Zet textiel

duur van drie maanden te sluiten. In deze woning werd tevens illegaal stroom afgeno-

vanaf 9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor dat de kleding goed is verpakt en dat schoe-

men.

nen per paar gebundeld zijn.

feitelijke sluiting. Het gaat in dit geval om het aantreffen van verdovende middelen uit

Openingstijden milieustraat rond
Pasen

Lijst 1 en 2 Opiumwet. Het doel hiervan is het stoppen van drugshandel en –productie

Vrijdag 2 april (Goede vrijdag) -

open

om de openbare orde te herstellen.

Maandag 5 april (2e Paasdag)

gesloten

Damoclesbeleid
Volgens artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester voor de handhaving in
drugs in panden de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen. In de praktijk is dit

-

De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde,
moclesbeleid sinds 17 juli 2014.

Wijkagenten

Politiecontrole

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat

signaleert sociale problemen, criminaliteit, milieu en verkeer en speelt hierin een hand-

dat een huurder of eigenaar zich niet aan de regels houdt, wordt hierop gecontroleerd

havende en adviserende rol. De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844. Voor So-

door de politie en/of gemeente. Dit is in het belang van de omgeving, maar ook in het

meren-Dorp kunt u terecht bij wijkagent Jeroen van Aarle. Voor Lierop, Someren-Eind,

belang van diegenen die er verblijven.

Someren-Heide en het buitengebied kunt u terecht bij Iris Ramaekers.

Informatie en tips

U kunt ook op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten een contactformulier invullen.

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan de politie

Dan neemt de wijkagent contact met u op.

het woon – en leefklimaat en brandveiligheid. De gemeente Someren hanteert het Da-

doorgeven via 0900-8844. Dit kan ook anoniem per telefoon bij het PIT worden doorgegeven via (0492) 587 309. Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden
gedaan via 0800-7000. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.

Vacature

Commissievergadering
Binnenkort, op woensdag 7 april en donderdag 8 april vergaderen de commissies
digitaal ter voorbereiding op de raadsvergadering.
Via de website www.someren.notubiz.nl
kunt u de vergadering volgen. Inwoners
kunnen de commissievergaderingen
ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv.

Zwembad De Diepsteeckel zoekt voor het seizoen een

Wanneer u afstemt op Siris-tv dan kunt u

Assistent toezichthouder m/v

alleen de radio horen als er geen filmuit-

Someren.
6. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan
XI, gemeente Someren 2020.
7. Vaststellen bestemmingsplan Hoevenstraat 4.
8. Ingekomen stukken/mededelingen:
a. Informatieve notitie betreffende
Transitievisie Warmte Someren 0.9.
9. Rondvraag.

zending is.
Op donderdag 8 april om 20.00

De werkzaamheden bestaan uit het houden van toezicht, het dagelijkse onderhoud en

Spreekrecht

uur vergadert de commissie Burger en

andere voorkomende werkzaamheden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en

Insprekers kunnen zich melden bij de

bestuur.

het aantal bezoekers word je voor meer of minder uren ingeschakeld via een extern

griffier door een e-mail te sturen naar de

bureau.

griffier (j.oostdijk@someren.nl) of haar

Op de agenda staan de volgende onder-

dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494

werpen:

888.

1. Opening en vaststelling van de

• Je bent bereid om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken

Op woensdag 7 april om 20.00 uur

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de

• Je bent sportief ingesteld

vergadert de commissie Ruimte.

Functie-eisen
• Je bent bereid om de cursus zwemmend redden voor zwembad te volgen

agenda.

• Je bent minimaal 16 jaar

vergadering van 11 februari 2021 en
behandelen stand van zaken actielijst.

• Goede contactuele eigenschappen

Op de agenda staan de volgende onder-

3. Regionale samenwerking.

• Flexibele instelling

werpen:

4. Voor kennisgeving aannemen

Beschikbaarheid

1. Opening en vaststelling van de agenda.

Leerlingenprognose PO 2021 en

2. Vaststelling van de besluitenlijst van

instemmen met het bijstellen van

Ook als je niet het hele zwemseizoen (mei tot en met augustus 2021) beschikbaar

de vergadering van 10 maart 2021 en

de ruimtebehoefte van basisschool

bent, kun je solliciteren.

behandelen stand van zaken actielijst.

’t Rendal inclusief presentatie

3. Regionale samenwerking.
Salaris
Afhankelijk van de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet.

4. Indienen zienswijze ontwerpbegroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025
ODZOB.

Interesse

5. Oriënterend bespreken Centrumvisie

leerlingenprognose PO 2021.
5. Ingekomen stukken/mededelingen:
a. Informatieve notitie over heffen
toeristenbelasting.
6. Rondvraag.

Stuur vóór maandag 26 april a.s. je sollicitatie naar r.vanhaandel@someren.nl

1 april 2021

Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige

is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt

voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze proce-

u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens

dure zijn kosten verbonden.

worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

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:

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 19 t/m 25 maart 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-- De Hoof 14, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (223-2021);
-- Keizerstraat 83, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (23-3-2021).

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers

• Intrekkingsbesluiten omgevingsvergunningen
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 2 april 2021 gedurende zes weken ter inzage

• Verleende omgevingsvergunningen

liggen de intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning voor:
-- Heikomstraat 16, inzake het geheel intrekken omgevingsvergunning onderdeel
milieu.

Reguliere procedure
In de periode van 19 t/m 25 maart 2021 zijn de volgende verleende omgevingsver-

Ontwerpbesluit

gunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):

Er zijn geen zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten.

-- Goord Verbernedijk 58, afwijken van de bestemming voor het huisvesten van
arbeidsmigranten (25-3-2021);

Inzage

-- Lijestraat 33a, plaatsen van een tijdelijke woonunit (25-3-2021);

De (eventuele) aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken kunt u op

-- Marktstraat 2, verbouwen en verhogen van een woonhuis (25-3-2021);

afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een

-- Voorbeemd 12, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (25-3-2021);

afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

-- Bussersdijk 11, oprichten van een volière met zwembad/vijver (19-3-2021);
-- Grebbe ongn. (park), aanleggen van wadi’s (24-3-2021).

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?

• Verleende omgevingsvergunning

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.

Uitgebreide procedure

U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de

een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet be-

hebt kunnen indienen.

stuursrecht bekend dat met ingang van 2 april 2012 gedurende zes weken ter inzage
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:

Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de

-- Winkelstraat 3, inzake het oprichten van een garage.

Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Activiteiten omgevingsvergunning

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van

voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze proce-

een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

dure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen

• Bouw

van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u

• Handelen in strijd met regels RO

lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Ontwerpbesluit
Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en de beantwoording van de zienswijze is opgenomen in het definitieve besluit.

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 19 t/m 25 maart 2021 zijn de volgende verlengingen van de beslis-

Inzage

termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij

-- Speelheuvelstraat 30, kappen van bomen (22-3-2021);

het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken

-- Steegstraat 10, gewijzigd uitvoeren van een landschappelijke inpassing (23-3-

via telefoonnummer (0493) 494 888.

2021).

U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
(planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02020006-VS01)
Beroep

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

Bent u het niet eens met dit besluit?

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is

Wet milieubeheer:

gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er

-- Vaarsehoef 3, D’n Hoef B.V., voor het veranderen van een inrichting. Melding

niet mee eens bent.

ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 8 maart 2021.

U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze

vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen

hebt kunnen indienen.

aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen be-

Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de

zwaar en beroep open.

Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA

Inzage termijn: Van 2 april tot 16 april 2021.

1 april 2021

Meer informatie: www.someren.nl

