
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

Op dinsdag 27 april is de Milieustraat 
gesloten. Op maandag 26 april is de 
milieustraat gewoon open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Gemeentehuis gesloten

Op maandag 26 april en dinsdag 27 
april (Koningsdag) is het gemeentehuis 
de gehele dag gesloten. Ook de 
avondopenstelling komt op maandag te 
vervallen.

Zwembad De Diepsteeckel weer beperkt open
Afhankelijk van het weer is zwembad De Diepsteeckel weer beperkt geopend vanaf 1 mei a.s. Om verschillende doel-
groepen te kunnen laten zwemmen zijn er verschillende tijden voor recreatief zwemmen en baantjes zwemmen. U 
dient vooraf een kaartje te reserveren. Wanneer u terecht kunt, kunt u lezen in onderstaande indeling. Bij slecht weer 
is het zwembad gesloten, u kunt dan ook niet reserveren.

Baantjes zwemmen vanaf 13 jaar
• Dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur banen zwemmen 
• Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur banen zwemmen

Pilot baantjes zwemmen vanaf 18 jaar
• Dit seizoen starten we met een proef om een uur baantjes te zwemmen op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur

Recreatief zwemmen 
• Dagelijks van 12.30 tot 17.30 uur voor de volgende leeftijden: 
• 8 t/m 12 jaar in bezit van diploma zonder begeleiding
• 0 t/m 7 jaar onder begeleiding van max. 1 ouder/begeleider vanaf 18 jaar per kind. Zowel ouder/begeleider mag in het water. 

Er kan voor leeftijdscontrole naar uw ID worden gevraagd. Zorg dat u deze bij u heeft.

Volwassenen dienen buiten het water een afstand van 1,5 meter in 
acht te nemen. De glijbaan en speeltoestellen zijn alleen toegankelijk 
voor kinderen tot en met 12 jaar.

Vooraf reserveren en betalen
Iedereen die wil gaan zwemmen kan via www.someren.nl vooraf een 
tijdstip reserveren en een toegangskaartje betalen. Het toegangsbe-
wijs wordt bij de kassa gescand. Een toegangskaartje kost € 2,50 per 
persoon.

Adviezen RIVM
De adviezen van het RIVM blijven we volgen. Zodra er weer versoepe-
ling mogelijk is wordt de openstelling daarop aangepast. Wij houden u 
op de hoogte via de gemeentepagina, website en social media.

www.someren.nl
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Nieuwe grasmat trapveldje 
Somerenseweg Lierop

Deze week is gestart  met de renovatie 
van het trapveldje aan de Somerenseweg 
in Lierop. Op dit trapveldje wordt veel 
gevoetbald door de jeugd en daardoor is de 
grasmat nu aan onderhoud toe. 
De doelen en ballenvangers worden 
weggehaald, het grasveld wordt gefreesd, 
bemest, gespit, geëgaliseerd en ingezaaid 
met nieuw gras. Als het gras voldoende is 
aangegroeid en sterk genoeg is, worden 
de ballenvangers weer teruggeplaatst 
en komen er nieuwe doelen. Dit duurt 
ongeveer 12 weken, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Hierna kunnen de 
voetballers weer een lange tijd genieten van 
een goed trapveldje.

Pilot eikenprocessierups gedeelte 
Kerkweg en omgeving
Dit seizoen vindt er als proef geen bestrijding plaats van de eikenprocessierups 
op een gedeelte van de Kerkweg, Kouterstraat en Elenburgweg. Deze proef is in 
samenwerking met een actieve, betrokken bewoner van de Kerkweg opgestart. 
Hierna gaat de gemeente bekijken wat het effect is van de groene omgeving op 
de eikenprocessierups. Indien nodig worden grote nesten dicht bij woningen wel 
verwijderd , om de ergste overlast te voorkomen. Deze proef is ook uitgevoerd op 
Achterbroek in Lierop.

Vlinderfi lterkasten
Parallel aan deze pilot loopt ook de pilot met de vlinderfi lterkasten die in het 
noordelijk deel van de gemeente Someren (boven de Provincialeweg) worden 
opgehangen. Dit is een meerjarig project, waarbij sluipwespen en sluipvliegen 
ons gaan helpen met bestrijden van de eikenprocessierups. De insecten worden 
door middel van de kastjes uitgezet in het gebied, waarbij ze in eerste instantie de 
eikenprocessierupsen die ook in de kastjes zijn geplaatst, gaan aanvallen. 
De eitjes die in de rupsen worden gelegd en later uitkomen (de nieuwe generatie 
sluipwespen en -vliegen), gaan vervolgens buiten de kastjes op zoek naar nieuwe 
eikenprocessierupsen om weer eitjes in te kunnen leggen. Zo zal elke nieuwe 
generatie uitgekomen sluipwespen en -vliegen meer en meer eikenprocessierupsen 
aan gaan vallen en bestrijden. Deze methode gaat hopelijk leiden tot een natuurlijke 
olievlekwerking, waardoor de overlast van de eikenprocessierups zeer beperkt 
wordt.

Zaterdag 24 april:
Inzameling oud ijzer Lierop
Op zaterdag 24 april a.s. houdt Gilde Sint Antonius Abt voor de inwoners van Lierop 
haar halfjaarlijkse oudijzeractie. Oud-ijzer, aluminium, koper, blik en lood kunt u 
vanaf 9.00 uur aan de openbare weg zetten. Zij komen het dan voor 12.00 uur 
ophalen.

Om milieutechnische redenen kunnen zij géén diepvriezers, koelkasten, gasfl essen, 
accu’s, verfblikken, niet schoongemaakte vaten, motorvoertuigen en velgen met 
autobanden meenemen.

Blijf op de hoogte
www.someren.nl/coronavirus
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Gemeentenieuws

Update verkeerssituatie Steemertseweg
Op maandag 12 april jongstleden zijn de werkzaamheden aan de Steemertse-
weg gestart. De afsluiting van deze doorgaande weg heeft nogal wat impact op 
het verkeer. In onderstaand artikel leest u een update over de verkeerssituatie.

Veiligheidsaspecten
Vorige week heeft de gemeente de ontwikkeling van de verkeerstromen in beeld ge-
bracht. Vooral de eerste dagen ontstond er lichte chaos. In de loop van de week was er 
meer rust en overzicht. Mensen wennen aan de situatie en kiezen nu voor de alternatief 
aangegeven routes. Het meeste verkeer komt uit het noorden (Helmond/Mierlo). De 
gemeente heeft borden geplaatst op de Rochadeweg en Hersel. Ook bij de afslag Ach-
terbroek staat een hek en kun je nog een alternatieve route kiezen. Diverse voertuigen 
proberen toch zo ver mogelijk te komen, maar deze rijden zich vast bij het viaduct 
en moeten daar de Groenebeemdweg op. Maandag 12 april was er helaas vlakbij een  
ongeluk gebeurd en dat gaf extra sluipverkeer. We kunnen nu vaststellen dat de 
verkeers intensiteit al een stuk minder is, hoewel het in de spitsuren nog behoorlijk druk 
is. Ook vanuit het zuiden, de kant van Someren, nabij de rotonde Provincialeweg staan 
borden met een omleiding richting Helmond en Mierlo. Voor de veiligheid van de fietsers 
is besloten de maximum snelheid terug te brengen naar 30 km per uur op de omlei-
dingsroute (Hogeweg/Groenebeemdweg). Daarnaast zijn er extra borden geplaatst voor 
het gemotoriseerde verkeer of ze rekening willen houden met de fietsers.  Alternatieven 
om de verkeerstromen te splitsen of eenrichting te maken zijn nog in onderzoek.
Vanaf donderdag 15 april jongstleden zijn twee verkeersregelaars ingezet. Deze zijn de 
komende weken aanwezig vanaf 7.30 tot 17.00 uur bij het begin en eindpunt. Zij hou-
den mensen aan, stellen vragen en kunnen mensen de juiste weg wijzen. Ze spreken 
ook ‘sluipverkeer’ aan met vraag of ze bestemminsverkeer zijn en zo nee waarom ze 
deze route kiezen. Zij proberen de bestuurders bewust te maken of ontmoedigen om 
via Lierop te rijden. Na twee weken wordt geëvalueerd en de situatie opnieuw bekeken. 

Bereikbaarheid cafetaria
De gemeente heeft met de eigenaar van cafetaria ’t Jagershuis afgesproken dat tijdens 
de openingstijden (donderdag – zondag) de cafetaria goed bereikbaar is. De hekken 
worden dan teruggezet. ’s Maandags wordt het werkvlak dan weer tot aan het kruispunt 
Laan ten Boomen teruggelegd. Dit is in goed overleg gegaan met als doel samen de 
beste oplossing te kiezen.

Mogelijke doorgang voor voetgangers en fietsers
Omdat er met drie of zelfs vier aannemers tegelijk gewerkt gaat worden (gas, water, 
elektra en wegverharding) is er in het werkvak vaak groot materieel aanwezig. Dit 
maakt dat de logistiek en veiligheid optimaal geborgd is bij een volledige afzetting. Door 
de werkzaamheden aan zowel de kabels/leidingen en de weg moet ook het hele vak van 
rand tot rand er uiteindelijk uit. De kabels en leidingen liggen altijd naast de weg omdat 
er bij storing opengebroken kan worden. Op fietspaden is dat vele malen eenvoudiger 
(en goedkoper en levert minder hinder) dan in het asfalt te gaan boren. Desondanks 
zijn er zeker momenten dat het rustiger is. De gemeente heeft met de verkeersregelaars 
afgesproken dat zij, afhankelijk van de drukte van de werkzaamheden, af en toe fietsers 
en wandelaars door zullen laten. Dus geen permanente openstelling, maar indien moge-
lijk, dat beoordelen de verkeersregelaars, kunt u er wel door. 

Oproep
De gemeente vraagt om u aan de regels te houden en waar mogelijk al tijdig gebruik 
te maken van de omleiding. Dagelijks is er een toezichthouder die op gezette tijden het 
overzicht houdt, het verkeer monitort, de veiligheid bekijkt en daar waar mogelijk de ge-
meente adviseert met aanpassingen in het werk en/of afzettingen. Dit om de veiligheid 
voor zowel de verkeersdeelnemers als de werklieden te allen tijde te borgen.
De gemeente streeft ernaar de werkzaamheden met  spoed voort te zetten waardoor 
het uiteindelijk oponthoud zo minimaal mogelijk is. Om verwarring te voorkomen door 
individuele publicaties op Social Media vragen we u de officiële gemeentelijke commu-
nicatiekanalen te volgen om goed op de hoogte te blijven tijdens de werkzaamheden. 
Denk hierbij aan de website van de gemeente (www.someren.nl), de gemeentepagina 
in ’t Contact of berichten op onze Social Media kanalen en Siris. Daarnaast proberen we 
ook lokale nieuwsplatfora zo goed mogelijk te informeren.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl

Bestrijding eikenprocessierups 
Voor je het weet komt de eikenprocessierups er weer aan! Het moment waar-
op de eikenprocessierupsen uit de eitjes komen wordt in belangrijke mate 
bepaald door de temperatuur. Dit jaar verwacht het Kenniscentrum Eikenpro-
cessierups dat in onze regio de eerste rupsen rond 27 april uit hun eitjes zullen 
kruipen. Gemeente Someren is druk bezig met de voorbereidingen en monito-
ring van de eitjes om zo de overlast te kunnen beperken.

Bestrijding
In de maanden mei, juni, en juli kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. 
Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduit-
slag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. De voorbereidingen voor de bestrijding van 
de eikenprocessierups zijn in volle gang en worden uitgevoerd door een gespecialiseerd 
bedrijf onder begeleiding van de gemeente. De komende maanden worden de legsels 
in de gaten gehouden. Als de rupsjes zijn uitgekomen wordt er met preventief bestrij-
den gewacht tot er blad aan de bomen komt. Het biologische bestrijdingsmiddel wordt 
daarna met een spuitkanon in de bomen geblazen. De rupsjes hebben in deze fase da-
gelijks eikenbladeren nodig voor voedsel maar zijn erg kwetsbaar voor het biologische 
bestrijdingsmiddel. De werking van dit middel is ongeveer 8 tot 10 dagen. Wanneer de 
bestrijding zal worden uitgevoerd is geheel afhankelijk van de monitoring die nu plaats-
vindt. Op basis van de inventarisatie en de ervaring van voorgaande jaren, worden 
er dit jaar in Someren  ± 11.000 inlandse en Amerikaanse eiken met het biologische 
middel bespoten. Een tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. 

Vlinderfilterkasten/nestkastjes
Naast preventieve bestrijding is de gemeente ook bezig met andere vormen van bestrij-
ding. De pilot met de vlinderfilterkasten is er een voorbeeld van, evenals het ophangen 
van nestkastjes (al dan niet in samenwerking met burgers en bedrijven) om vogels te 
verleiden de rupsen op te eten. 

Locaties geen bestrijding
De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden, met uitzondering van 
een aantal locaties rond parkeerplaatsen en druk bezochte fietsroutes. Ook bomen 
langs onverharde wegen, behoudens een enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de processierupsen kunt u kijken op www.rupsen.info, ht-
tps://processierups.nu/ en www.vlinderstichting.nl. Ook kunt u voor informatie over 
gezondheidsklachten kijken op https://ggdbzo.nl.

Voorjaarsgroet van gemeenteraad,  
burgemeester en wethouders
Deze week vindt u als bijlage in ’t Contact een ansichtkaart. De gemeenteraad, de bur-
gemeester en de wethouders wensen u daarmee, ondanks corona, een fijne lente toe.

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 /  

-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 
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Bekendmaking

● Ontwerpwijzigingsplan Laan ten  
    boomen 29

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Someren maken op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het ont-
werpwijzigingsplan “Laan ten boomen 29” 
met identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02019003-OW02 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan ziet toe op het 
realiseren van een bedrijfswoning bij het 
bestaande agrarische bedrijf aan Laan ten 
Boomen 29. Hiervoor is een ruimte voor 
ruimte titel aangekocht. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den 
Tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan ligt 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
ter inzage. Burgemeester en wethouders 
hebben de mogelijkheid om hogere grens-
waarden vast te stellen als bedoeld in arti-
kel 83 van de Wet geluidhinder voor de op 
te richten bedrijfswoning. De voorwaarden 
die hieruit voortvloeien zijn opgenomen 
in de planregels, zodat een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat is geborgd.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de 
gemeenteraad in beginsel verplicht om 
gelijktijdig met het wijzigingsplan een 
exploitatieplan vast te stellen. Omdat het 

kostenverhaal van dit plan op een andere 
wijze is verzekerd, namelijk via een anteri-
eure overeenkomst, is het vaststellen van 
een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 23 
april tot en met 3 juni 2021 ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) op het 
gemeentehuis in Someren. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het 
ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende 
stukken buiten openingstijden kan een 
afspraak worden gemaakt. Een afspraak 
kunt u maken via telefoonnummer (0493) 
494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl of via www.someren.
nl onder het kopje bestemmingsplannen 
-> ontwerp.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zo-
wel mondeling als schriftelijk een zienswij-
ze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. 
Schriftelijke reacties dienen te worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Someren, Postbus 
290, 5710 AG Someren. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze moet een 
afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor 
en voor nadere informatie op werkdagen 
contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Omgevingsvergunningen

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 9 t/m 15 april 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Dorpsstraat 92, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (9-4-2021);
 - Houtbroekdijk 15, verbouwen van een woonboerderij (12-4-2021);
 - Nieuwendijk 130, herbouwen van een bedrijfswoning (15-4-2021);
 - Wilhelminaplein 5, plaatsen van een tijdelijke overkapping (11-04-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 9 t/m 15 april 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Avennelaan 47, plaatsen van een erfafscheiding (13-4-2021);
 - Kanaaldijk-noord 7a, oprichten van een montage opslaghal met kantoor (14-4-

2021);
 - Kerkendijk 72, plaatsen van een tijdelijke woonunit (14-4-2021);
 - Peelrijtweg 5z, plaatsen van een mantelzorgvoorziening (14-4-2021);
 - Sparrestraat 14, oprichten van een carport en overkapping (14-4-2021);
 - Ploegstraat 24b, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (13-4-2021).

• Ontwerp 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 be-
stuursrecht bekend dat met ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage 

ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 - Industrielaan 8, inzake het oprichten van een verbinding tussen bestaande bouw 

en nieuwbouw.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit pro-
ject door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
• Bouw
• 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.
U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
(planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02021002-OW01)

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 Some-
ren. 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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

• 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 be-
stuursrecht bekend dat met ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Dr. Eijnattenlaan 18, inzake het brandveilig gebruiken van woonzorgvoorziening 

Kempenhaeghe.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit:
1. Brandveilig gebruik (vergunning)

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

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.

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.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige 
voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze proce-
dure 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.

• Ontwerp intrekkingsbesluit omgevingsvergunning

Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.15 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat met ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken de ont-
werpbeschikking intrekkingbesluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:
 - Smulderslaan 30 en 40, inzake het gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning 

onderdeel milieu.

Lees verder op de volgende pagina...
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Gemeentenieuws

Inzage
De (eventuele) aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op af-
spraak 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 Some-
ren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden 
gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met de het KCC, via tel. (0493) 494 888.

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Herselseweg 43, voor het plaatsen van luchtwassers. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 1 oktober 2019.
 
Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen 
aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen 
bezwaar en beroep open.

Inzage termijn: Van 23 april tot 7 mei 2021.


