Gemeentenieuws

Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Inschrijving 17 bouwkavels Gildewijk Lierop

Algemene informatie

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

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

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.
Inschrijving
Inschrijven kan tot donderdag 22 april 16.00 uur. Op donderdag 15 april en dinsdag 20 april vermelden we de tussenstand van het

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

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, bestemmingsplaninformatie, 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

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

elke kavel apart digitaal in via het digitale inschrijfformulier en storting van het inschrijfgeld.
• Inschrijftermijn: Van vrijdag 9 april tot en met donderdag 22 april 16.00 uur, digitaal via het digitale inschrijfformulier op
www.someren.nl/gildewijk.
• Het inschrijfgeld (€200,- per kavel) moet ook vóór donderdag 22 april 2021 16.00 uur binnen zijn. Dit maakt u over op Bank

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

voor Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer 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 volgen.
• Bekijk het lotingsprotocol op www.someren.nl/gildewijk.

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

• 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 aanbod

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

Gemeentehuis gesloten op
woensdag 21 april vanaf
14.00 uur
Het
21

personeel
april

neemt

op

afscheid

woensdag
van

de

gemeentesecretaris Theo van Leeuwen.
Hierdoor is het gemeentehuis op deze
dag vanaf 14.00 uur gesloten.

hebben ontvangen hun inschrijfgeld terug.

Digitale avond voor ouders over
relatieproblemen

Nieuwsbrief ZO Someren

Het beëindigen van een relatie heeft een grote impact op het leven van jou,

Ondersteuning

je partner en de kinderen. Je kunt jezelf niet gehoord of gezien voelen of je

Someren doet en wat we voor u kunnen

krijgt te maken met onbegrip vanuit je omgeving. Daarnaast kun je frustra-

betekenen.

ties en misverstanden ervaren binnen je relatie. Deze wil je voorkomen of

Geen nieuwsbrief ontvangen? Deze is ook

oplossen maar je weet niet hoe. Je valt telkens terug in het oude patroon

op te halen op het gemeentehuis.

Bij ’t Contact van deze week verschijnt de
5e nieuwsbrief van ZO Someren. Hiermee
informeren we u over wat team Zorg en
(ZO)

van

de

gemeente

en het doorbreken lukt je niet. Wellicht heb je ook vragen over praktische
zaken zoals huisvesting, ouderschapsplan, alimentatie etc.

Win een OVS-bon
Graag horen we wat u van onze nieuwsbrief

Wanneer?

vindt. Op de website www.ZoSomeren.

De LEVgroep organiseert dinsdag 20 april van 19.30 tot 21.30 uur een gratis we-

nl staat een korte enquête. Door deze in

binar voor iedereen die worstelt met deze en andere onderwerpen die te maken

te vullen, maakt u kans op één van de 4

hebben met relatieproblemen. De webinar is anoniem bij te wonen.

OVS-bonnen. Alvast hartelijk dank voor het
meedoen!

Wat levert het op?

Wijkagenten

1. Weet je waar je terecht kunt met al je vragen rondom relatiebreuken en schei-

De wijkagent is verantwoordelijk voor

2. Heb je meer inzicht in wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn

de totale politiezorg binnen zijn wijk.

3. Krijg je meer inzicht in de verschillen in denkwijze tussen man en vrouw

Hij of zij signaleert sociale problemen,

4. Krijg je handvatten voor een zo optimaal mogelijke communicatie met jouw (ex)

dingen

criminaliteit, milieu en verkeer en speelt

partner

hierin een handhavende en adviserende
rol. De wijkagenten zijn te bereiken via

Inhoud van de webinar

0900-8844. Voor Someren-Dorp kunt u

Tijdens de online bijeenkomst zijn maatschappelijk werkers Marie-Louise Goossens

terecht bij wijkagent Jeroen van Aarle.

en Nienke Crijns aan het woord. Beiden hebben jarenlange ervaring in het begelei-

Voor Lierop, Someren-Eind, Someren-

den van gezinnen. Zij zullen ingaan op de bovengenoemde thema’s en in gesprek

Heide en het buitengebied kunt u terecht

gaan met ouders die daar behoefte aan hebben. Na de aanmelding volgt een mail

bij Iris Ramaekers.

met instructies.

U

kunt

ook

op

www.politie.nl/mijn-

buurt/wijkagenten een contactformulier

Vragen?

invullen.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur vóór maandag 19 april een e-mail naar

Dan

neemt

contact met u op.

de

wijkagent

www.someren.nl

Elleke Bouw-Goossens via elleke.bouw@levgroep.nl. Wil je een reguliere afspraak
maken? Dit mag via hetzelfde e-mail adres.

15 april 2021

Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws
Raadsvergadering

Omgevingsvergunningen

Donderdag 22 april vergadert de Somerense gemeenteraad digitaal. De vergadering

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

begint om 20.00 uur. Via de website www.someren.notubiz.nl kunt u de vergade-

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

ring volgen. Inwoners kunnen de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of

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

Siris-tv. Wanneer u afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen

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

filmuitzending is.

worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

1.

a. Opening met overweging.
b. Trekken van het stembriefje.
c. Vaststellen van de agenda.

2.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 25

In de periode van 2 t/m 8 april 2021 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning

maart 2021.

ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):

3.

Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

- Kerkstraat 55, oprichten van een bijgebouw (2-4-2021).

4.

Ingekomen stukken.

Hamerstukken
5.

Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
ODZOB.

• Verleende omgevingsvergunningen

6.

Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XI, gemeente Someren 2020.

Reguliere procedure

7.

Vaststellen bestemmingsplan Hoevenstraat 4.

In de periode van 2 t/m 8 april 2021 zijn er geen verleende omgevingsvergunningen

Bespreekstukken
8.

Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

9.

Benoemen van de heren Eijsbouts en Van Doorn tot burgerlid voor de PvdA So-

verzonden.

meren.
10. Voor kennisgeving aannemen Leerlingenprognose PO 2021 en instemmen met
het bijstellen van de ruimtebehoefte van basisschool ’t Rendal.
11. Sluiting.

15 april 2021

Meer informatie: www.someren.nl

