
Algemene informatie

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

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 donder-
dag 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

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

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

Gemeentenieuws
Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Milieustraat gesloten  
vrijdag 9 april

In verband met wegwerkzaamheden is 
de Milieustraat op vrijdag 9 april niet 
bereikbaar. De milieustraat is daarom 
gesloten op deze dag.

Delen van Lierop op de schop
Dit jaar staan grote onderhoudswerkzaamheden gepland in Lierop. Er worden kabels en leidingen vervangen en ook 
wordt een deel van de Steemersteweg gereconstrueerd. Dit heeft gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid 
van Lierop. Door samenwerking met Brabant Water en Enexis worden de werkzaamheden zoveel mogelijk met elkaar 
afgestemd. Gestreefd wordt de (over)last zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden van 12 april tot en met 6 augustus 2021
De Steemertseweg, van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg, wordt gereconstrueerd. Dit wil zeggen dat de hele weg 
wordt vernieuwd. Gelijktijdig gaan Brabant Water en Enexis de kabels en leidingen vervangen bij deze weg. De nieuwe voedings-
kabels voor de netverzwaring komen tot voorbij de Kruising Somerenseweg/Kromvenstraat te liggen. Deze kabels zijn noodzakelijk 
voor het zonnepark in Lungendonk en het toenemende verbruik van energie. De Steemertseweg is gedurende de gehele periode 
voor alle verkeer afgesloten. Er komen omleidingsroutes via de Hogeweg en Laan ten Boomen.

Werkzaamheden augustus 2021 tot en met januari 2022
Brabant Water gaat daarnaast in Lierop een deel van de hoofdleidingen vervangen. Dit is nodig om leidingbreuk in de toekomst te 
voorkomen. Als gevolg van deze werkzaamheden zijn van augustus 2021 tot en met januari 2022 diverse verkeersmaatregelen en 
omleidingen nodig. Met de bereikbaarheid van woningen en bedrijfspanden wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Helaas heb-
ben deze grote werkzaamheden een impact hebben op het dagelijks leven. Gestreefd wordt om de hinder en last zoveel mogelijk 
te beperken. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Aanschaf zonnepanelen via  
De Groene Zone 1 jaar verlengd 
U kunt als inwoner van de gemeente Someren een jaar 
langer zonnepanelen aanschaffen via de gemeentelijke lening De Groene 
zone. Gemeente Someren is één van de 12 gemeenten die meedoet 
aan De Groene Zone. Woningeigenaren kunnen snel en gemakkelijk 
zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering. In maximaal 15 
jaar, tegen 1,35% rente, lost u de lening maandelijks af bij de gemeente. 
De maandelijkse opbrengsten zijn hoger dan de maandelijkse kosten van 
de lening. Het regionale zonnepanelenproject liep tot april 2021, maar is 
nu verlengd tot 1 april 2022.

Nog budget voor 95 woningen
In de gemeente Someren zijn inmiddels 67 zonnepaneleninstallaties (1025 
panelen) geplaatst door De Groene Zone. Er is nu nog budget voor zo’n 95 
particuliere woningen. Met zonnepanelen bespaart u al vanaf de eerste maand 
geld: de opbrengst is namelijk hoger dan de maandelijkse aflossing. Goed voor 
het milieu, en voor uw portemonnee. Wacht niet te lang als u mee wilt doen dit is 
de laatste keer dat het project verlengd wordt.

Aanmelden
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met www.degroenezone.
nl, info@degroenezone of bel (085) 2083136 en start deze lente nog met het 
opwekken van je eigen zonne-energie. U kunt tot 1 april 2022 een aanvraag 
indienen bij de Groene Zone. Daarna stopt het zonnepanelenproject.

Honden aan de lijn in de natuur?  
Alstublieft!
Als gemeente willen we bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen 
op de kwetsbaarheid van onze mooie bossen en natuurterreinen. Weet u 
dat u dan verplicht bent om uw hond aangelijnd te houden? Dit is voor de 
bescherming van de vele dieren die in de bossen en de natuurterreinen 
leven. Hieronder staat uitgelegd waarom honden aangelijnd moeten zijn. 
 
In het voorjaar worden veel nieuwe dieren geboren en daarom is het dan nog 
belangrijker dat uw hond aangelijnd is. Loslopende honden gaan graag op 
ontdekkingstocht. Ze kunnen jonge dieren aanvallen, of de ouders verjagen, 
met verwonding of dood tot gevolg. Ook het aanraken van een jong reekalfje 
heeft vervelende gevolgen; de moeder zal het jong verstoten. Dus houd uw hond 
alstublieft aan de lijn. Bij de ingang van een natuurgebied staat een bordje met de 
regels waar u zich aan dient te houden. Dus blijf op de paden, honden aan de lijn 
en laat geen afval achter. Wij verzoeken u vriendelijk de regels in acht te houden. 
Wees u ook bewust dat u een boete riskeert als u dit niet doet. 

Meer informatie
Op de website van de bosgroep kunt u meer informatie vinden:  
www.bosgroepen.nl (zoek op honden aan de lijn).

Aanvragen uiterlijk 1 mei:
Jaarlijkse subsidie 
professionele en niet-
professionele instellingen

De gemeente subsidieert verschillende 
activiteiten van professionele en niet-
professionele instellingen. Deze subsidie 
dient jaarlijks aangevraagd te worden. 
Voor het kalenderjaar 2022 moet uw 
aanvraag uiterlijk 1 mei 2021 zijn 
ingediend. Indien u een jaarlijkse subsidie 
wilt aanvragen, dan kunt u gebruikmaken 
van het digitale formulier op www.
someren.nl (tijdelijk vindbaar op de 
homepage of via de zoekfunctie met term 
‘subsidie’). Voor de aanvraag is inloggen 
met DigiD verplicht. 

Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met het Klant Contact Centrum 
(KCC), tel. (0493) 494 888. 

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.

● Melding gebruik openbaar gebied
Militaire Oefening   
12 t/m 16 april 2021

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. 
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Dorpsondersteuners 
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.
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: Moniek Hoeve 
(m.hoeve@oniswelzijn.nl) /  
06-29085003)

Kijk voor meer informatie op www.
zosomeren.nl/dorpsondersteuning 



Start inschrijving 17 bouwkavels  
Gildewijk Lierop
Wilt u graag wonen aan de rand van Lierop in de kindvriendelijke Gildewijk? 
Droomt u ervan om in eigen beheer uw (levensloopbestendige) woning te 
bouwen? Is uw antwoord twee keer ja? Schrijf dan in voor een bouwkavel 
in de derde fase van plan Gildewijk. De gemeente geeft 11 bouwkavels voor 
vrijstaande woningen en 6 kavels voor halfvrijstaande woningen uit via loting. 
Inschrijven is nodig om aan deze loting mee te kunnen doen. Één kavel in het 
plan is vanuit een grondtransactie al vergeven.
 
Start inschrijving
Op vrijdag 9 april om 10.00 uur start de inschrijving. Inschrijven kan tot woensdag  
22 april 16.00 uur. Op donderdag 15 april en dinsdag 21 april vermelden we de tussen-
stand van het aantal inschrijvingen op www.someren.nl/gildewijk

Informatie en inschrijfformulier
Op www.someren.nl/gildewijk vindt u alle beschikbare informatie over deze kavels. Hier 
kunt u zien om welke kavels het gaat, de grootte van deze kavels, bestemmingsplanin-
formatie, lotingsprotocol en algemene informatie. Tevens treft u daar de mogelijkheid 
om u digitaal in te schrijven met uw DigiD. 
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u niet online inschrijven voor een kavel. Bel dan het 
Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

De loting
Wilt u deelnemen aan de loting? Dan is de volgende informatie belangrijk:
• U kunt maximaal één keer per kavel inschrijven. Het is mogelijk om voor meerdere 

kavels in te schrijven. Schrijft u zich dan voor elke kavel apart digitaal in via het 
digitale inschrijfformulier en storting van het inschrijfgeld.

• Inschrijftermijn: inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 9 april 10.00 uur tot en met 
woensdag 22 april 16.00 uur, digitaal via het digitale inschrijfformulier op www.
someren.nl/gildewijk.

• Het inschrijfgeld (€200,- per kavel) moet ook vóór woensdag 22 april 2021  
16.00 uur binnen zijn. Dit maakt u over op Bank voor Nederlandse Gemeenten, re-
keningnummer IBAN NL56BNGH0285007947 met als beschrijving ‘Inschrijving loting 
Gildewijk <kavel X> <Naam aanvrager>’.

• Lotingsdatum: maandag 10 mei 2021 tussen 17.30 en 18.30 uur door notaris  
R.C.M. van Kaam of een daartoe gerechtigde medewerker van het notariskantoor. 
Door de coronamaatregelen kunt u waarschijnlijk de loting via een livestream vol-
gen.

• Bekijk het lotingsprotocol op www.someren.nl/gildewijk.
• Krijgt u een kavel toegewezen? Dan heeft u 3 maanden de tijd om te beslissen of u 

de kavel koopt. Als u de kavel niet koopt, wordt deze aangeboden aan de volgende 
op de lijst. U krijgt uw inschrijfgeld dan niet terug.

• Krijgt u geen kavel toegewezen? En staat u ook niet als nummer 2, 3, 4 of 5 op de 
lijst? Dan krijgt u uw inschrijfgeld binnen 2 maanden terug. Als de kavel definitief 
verkocht is dan ontvangen ook de personen op de nummer 2, 3, 4 of 5 die geen aan-
bod hebben ontvangen hun inschrijfgeld terug.
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Gemeentenieuws

Bekendmaking

Omgevingsvergunningen

● Vastgesteld bestemmingsplan  
   Somerenseweg 23/23a Lierop

Burgemeester en wethouders van Some-
ren maken ter voldoening aan artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad van Someren in de 
vergadering donderdag 25 maart 2021 het 
bestemmingsplan “Somerenseweg 23/23a 
Lierop” ongewijzigd (identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP2020019-VS01) heeft 
vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Somerenseweg 
23/23a Lierop voorziet in een planolo-

gisch-juridisch regeling dat de oprichting 
van drie levensloopbestendige gestapelde 
woningen en een kantoorruimte mogelijk 
maakt. 
Het bouwplan kent twee bouwlagen en 
voorziet in voldoende parkeergelegenheid 
op eigen terrein. Tevens wordt het regen-
water op eigen terrein geïnfiltreerd.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 
met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 
9 april 2021 gedurende 6 weken ter inza-
ge. De beroepstermijn loopt met ingang 
van zaterdag 10 april tot en met vrijdag 
21 mei 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbe-
horende stukken inzien bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. 
In verband met de huidige maatregelen 
om de verspreiding van het COVID19-vi-
rus tegen te gaan, verzoeken we u om 
hiervoor een afspraak te maken met het 
KCC, tel. (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. BP2020019-VS01.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van 
zes weken kan schriftelijk beroep worden 
aangetekend tegen het vaststellingsbesluit 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag door:
• een belanghebbende die tijdig een 

zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad heeft 
ingediend;

• een belanghebbende aan wie redelij-

kerwijs niet kan worden verweten, dat 
hij of zij niet overeenkomstig artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht zijn of haar zienswijze naar 
voren heeft gebracht bij de gemeente-
raad tegen het ontwerpbestemmings-
plan.

Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de hiervoor genoemde 
beroepstermijn. Het instellen van beroep 
heeft geen schorsende werking. Om te 
voorkomen dat het besluit in werking 
treedt, kunnen belanghebbenden die be-
roep hebben aangetekend een voorlopige 
voorziening vragen. 
Het verzoek om een voorlopige voorzie-
ning dient te worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. In dat laatste geval 
treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan niet in werking voordat 
op het verzoek om voorlopige voorziening 
is beslist.

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen 
op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt 
u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens 
worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 26 maart t/m 1 april 2021 zijn de volgende aanvragen omgevings-
vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beuvenlaan 5, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen en bedrijfsvoeren (26-3-

2021);
 - Hollestraat 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-3-2021);
 - Kerkenhuis 4, afwijken van de bestemming t.b.v. het legaliseren van twee be-

staande bijgebouwen (30-3-2021);
 - Kerkepad 6a, verbouwen van praktijkgedeelte naar woonhuis (29-3-2021);
 - Kerkweg 35, afwijken van de bestemming t.b.v. het huisvesten van arbeidsmi-

granten (1-4-2021).

• Verleende omgevingsvergunning

Reguliere procedure 
In de periode van 26 maart t/m 1 april 2021 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Broekstraat 9b, oprichten van een bedrijfshal (26-3-2021);
 - Fellenbeemd 15, legaliseren van een bestaande erfafscheiding (31-3-2021);
 - Nieuwendijk 28, 28a, 28e, 28f, 28g, 28h en 28k, oprichten van een dubbel 

woonhuis en vijf appartementen (1-4-2021);
 - Torenplein ongen., vervangen van een antenne-installatie (1-4-2021);
 - Zuiderstraat 48, plaatsen van een dakkapel (31-3-2021).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schrif-
telijk een bezwaarschrift indienen. 

Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Some-
ren, 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 bezwaar-
schrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter 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.


