
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

Buitenterrassen weer open
Wat hebben we naar dit moment uitgekeken: we mogen eindelijk weer een drankje 
op het terras pakken! Vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen van eet- 
en drinkgelegenheden weer open van 12.00-18.00 uur. Natuurlijk willen we graag 
dat ze open mogen blijven, dat de tijden verruimd kunnen worden en dat de gehele 
horeca spoedig open mag. Maar dat ligt voor een groot deel aan onszelf.

Geniet van je drankje, maar hou je aan de regels:
• Verplichte reservering zitplaatsen. Dit kan aan de deur.
• Maximaal 2 personen per tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij uit hetzelfde 

huishouden en kinderen tot en met 12 jaar.
• Gezondheidscheck en registreren is verplicht.
• Blijf zoveel mogelijk zitten. 
• Alleen voor toilet- en garderobebezoek of betalen naar binnen.
• Zoveel mogelijk contactloos betalen.
• Basisregels blijven gelden zoals 1,5 meter afstand en mondkapje dragen.
Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl onder Buitenterrassen.

Onderdoorgang Steemertseweg tot eerste helft juni  
gesloten
De werkzaamheden aan de Steemertseweg in Lierop zijn inmid-
dels in volle gang. Verkeersregelaars hebben tot nu toe voetgan-
gers (eventueel met fiets aan de hand) bij een veilige situatie 
onder het viaduct doorgelaten. De huidige werkzaamheden ma-
ken het echter niet langer verantwoord om deze doorgang in het 
werkvak – binnen of buiten werktijden, doordeweeks en in het 
weekend – open te stellen. Naar verwachting is er vanaf de eerste 
helft van juni weer af en toe een veilige doorgang mogelijk voor 
voetgangers en fietsers.

Werkzaamheden
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 vervan-
gen bij deze weg. Deze werkzaamheden zijn begin augustus afgerond. Aansluitend aan de reconstructie gaat Brabant Water in 
Lierop een deel van de hoofdleidingen vervangen. In januari 2022 zijn naar verwachting alle werkzaamheden afgerond.

Helaas hebben deze grote werkzaamheden een impact op het dagelijks leven. Gestreefd wordt om de hinder en last zoveel mogelijk 
te beperken. 
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Hergebruik blad uit 
bladkorven
Als gemeente zijn wij steeds op zoek naar 
manieren om bij te dragen aan klimaat en 
biodiversiteit. Dit leidt soms tot een hele 
andere manier van beheer waar wij, en 
mogelijk ook u, aan moeten wennen. Zo bent 
u gewend dat we jaarlijks blad verzamelen 
in bladkorven en dan afvoeren. Maar als 
je kijkt naar de voedselkringloop bij een 
boom, dan halen we een ‘voedsel’ weg. Dit 
heeft een negatief effect op de biodiversiteit 
en betekent een verslechtering van de 
groeiplaatsen van bomen en struiken. 
 
Daarom hebben we het afgevoerde blad 
van afgelopen najaar verwerkt bij een 
groenrecycling. Hier is het natuurlijk proces 
‘omzetting van bladresten naar organisch 
voedsel’ versneld uitgevoerd. Dit organisch 
voedsel (bladcompost) brengen we weer 
terug onder bomen om de groeiplaats en 
biodiversiteit in de bodem te verbeteren. 
Voor ons is deze actie “leren in de praktijk” 
om te kijken wat de voor- en nadelen zijn. 
We kunnen hierdoor nog niet inschatten 
of dit het nieuwe beheer met blad wordt 
of niet. Mocht u de afgelopen weken of 
komende weken bladcompost onder de 
bomen zien liggen, dan weet u waarom. 
Het kan de eerste dagen nog wel wat zuur 
ruiken. 

Siris zendt dodenherdenking uit
Aangepaste dodenherdenking 
Door de coronamaatregelen kunnen we, evenals vorig 
jaar, niet op de vertrouwde manier gezamenlijk de 
dodenherdenking beleven. Juist in deze voortdurende 
coronaperiode waarin we sterk verlangen naar meer 
contact, voelt dat als een groot gemis. 

Daarom hebben het comité 4 en 5 mei Someren en de 
gemeente Someren zich wederom gezamenlijk ingezet om 
een alternatief programma uit te werken dat via onze lokale omroep Siris TV wordt 
uitgezonden. 

Programma
Op dinsdag 4 mei zendt Siris vanaf 20.15 uur een alternatief programma uit dat 
volledig in het teken staat van de herdenking met o.a. een interview met Pieter 
Smulders (kleinzoon oud burgemeester Smulders), toespraak burgemeester Dilia 
Blok en Vloggers voor Vrijheid - Onderduikerskamp ‘Dennenlust’.

Kranslegging
De kranslegging vindt ook dit jaar zonder publiek plaats. Namens de Stichting 
Veteranen, de nabestaanden van de slachtoffers, het gemeentebestuur en alle 
inwoners zal er een krans bij het herdenkingsmonument gelegd worden. De 
opnames hiervan worden later door Siris uitgezonden.

Op deze alternatieve manier staan we dit jaar op 4 en 5 mei stil bij burgers 
en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, in andere oorlogssituaties of bij 
conflicten.

Wijkagenten

De wijkagent is verantwoordelijk voor 
de totale politiezorg binnen zijn wijk. 
Hij of zij signaleert sociale problemen, 
criminaliteit, milieu en verkeer en speelt 
hierin een handhavende en adviserende 
rol. De wijkagenten zijn te bereiken via 
0900-8844. Voor Someren-Dorp kunt u 
terecht bij wijkagent Jeroen van Aarle. 
Voor Lierop, Someren-Eind, Someren-
Heide en het buitengebied kunt u terecht 
bij Iris Ramaekers.

U kunt ook op www.politie.nl/mijn-
buurt/wijkagenten een contactformulier 
invullen. Dan neemt de wijkagent 
contact met u op.

Aangepaste openingstijden

In verband met diverse aankomende 
feestdagen is het gemeentehuis op de 
volgende dagen gesloten:

• Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 13 mei 

(Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 14 mei (brugdag)
• Maandag 24 mei  

(Tweede Pinksterdag)
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Nieuwe website voor Peelmarketing
Sinds vorige week kan iedereen op de website landvandepeel.nl terecht voor 
tips en inspiratie om op pad te gaan in de regio. De website is het resultaat 
van de samenwerking die de gemeente Someren met de gemeenten Helmond, 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek heeft om de Peel op de kaart te 
zetten als geliefde, waardevolle en leefbare regio. 

Intensieve samenwerking 
Land van de Peel is een initiatief van het Innovatiehuis de Peel, een samenwerkingsverband 
tussen de zes deelgemeenten, het waterschap en VNO-NCW. Met regiomarketeers 
Jolijn Brouwers en Naline Roodbeen bundelen we onze krachten om de Peel samen 
met lokale ondernemers, organisaties en culturele instellingen regionaal, nationaal en 
internationaal onder de aandacht te brengen.

Ontdek het mysterie
Centraal staan zes thema’s:
• Weidse natuur
• Kastelen en musea
• Bourgondisch genieten
• Het boerenleven
• Bruisende evenementen
• Innovatief erfgoed

Hierbinnen wordt het toeristisch aanbod uit de regio gebundeld en gepresenteerd vanuit 
de gedachte van het mysterie: de Peel als onontdekte regio waarin, ook voor bewoners, 
nog veel te ontdekken valt. 

Naast de website ontwikkelen de regiomarketeers de komende tijd diverse Peelbrede 
uitingen, zoals campagnes, routes, plattegronden en inspirerende pagina’s in lokale en 
regionale bladen.

Oproep: Doe mee met ‘Het mysterie van…’ 
Als inwoner weet je natuurlijk als geen ander de unieke plekjes te vinden in jouw 
omgeving. Door ze te delen, blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen doen in het 
Land van de Peel. 

Dus wat is jouw favoriete plek in de Peel? Met welke tip stuur jij een ander graag 
op pad? Deel jouw ‘mysterie’ inclusief foto op social media met #hetmysterievan en 
#landvandepeel. Onder alle gedeelde tips wordt elke maand een mooie prijs verloot. 

Start biologische bestrijding  
eikenprocessierups
Binnenkort starten we met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Om 
de overlast zoveel mogelijk te beperken, bespuiten we ongeveer 11.000 eiken met 
biologisch middel. 

Vorige week constateerden we dat de rupsen al uitkomen. Daarom zijn we van plan 
om zo snel mogelijk te starten met de bestrijding. Dit is nog wel afhankelijk van de 
bladontwikkeling van de eikenbomen van de afgelopen dagen. 
Bij de bestrijding blaast de aannemer het biologische bestrijdingsmiddel met een 
spuitkanon in de bomen. Het middel wordt elektrostatisch geladen waardoor het wordt 
aangetrokken door het blad. Dit zorgt voor een goede bladbedekking en weinig drift. De 
rupsen eten deze bladeren en zijn extreem gevoelig voor dit middel waardoor ze dit niet 
overleven. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke ongemakken voor 

onze inwoners, de uitvoerders en voor dieren. De inzet van het spuitkanon kan wel enige 
geluidshinder veroorzaken. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in huis 
komt, vragen wij u tijdens de bestrijding ramen en deuren te sluiten. Wij adviseren u 
verder onder de spuitnevel vandaan te blijven als u te voet of op de fiets langs een plek 
komt waar de aannemer bezig is met bestrijden.

Tijden
Door de korte bestrijdingsperiode en de drukte bij de aannemer wordt er ook in de 
avonduren en weekenden gewerkt. De aannemer zal de overlast zoveel mogelijk 
proberen te beperken. Binnen de bebouwde kom wordt tussen 7.00 - 18.00 uur gewerkt. 
Buiten de bebouwde kom wordt de hele dag gewerkt tussen 00.00 – 24.00 uur.

Locaties preventieve bestrijding
Op onze website www.someren.nl kunt u zien op welke locaties binnen en buiten 
de bebouwde kom we de rups bestrijden. Sinds een aantal jaren bestrijden we de 
processierups ook op drukke recreatieve plaatsen in bos- en natuurterreinen. Een 
overzicht hiervan vindt u ook op onze website. Het is niet mogelijk om alle rupsen in de 
natuurgebieden te bestrijden. We proberen een aantal routes rupsvrij te houden en op 
deze manier onze recreanten en toeristen een prettig verblijf te bieden in de bossen en 
natuurgebieden van Someren.

Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en gaan later in het jaar ook 
rupsen wegzuigen of plukken op plaatsen waar deze overlast geven. Wij stellen 
uw hulp en melding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen? Neem 
dan contact op met de Uitvoeringsdienst Asten Someren (UDAS), tel: 0493-
671212 of https://www.asten.nl/wonen/bestrijding-plaagdieren/onlinedoorgeven. 
Voor meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt 
u terecht bij de GGD in uw regio en op de websites www.vlinderstichting.nl,  
https://www.oakie.info/

Zwembad De Diepsteeckel weer beperkt 
open
Afhankelijk van het weer is zwembad De Diepsteeckel weer beperkt geopend 
vanaf zaterdag 1 mei. Om verschillende doelgroepen 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. De ouder/begeleider mag mee 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 kopen. Het 
toegangsbewijs 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 versoepeling 
mogelijk is wordt de openstelling 
daarop aangepast. Wij houden u op 
de hoogte via de gemeentepagina, 
website en social media.

*Vanwege het slechte weer en de 
te lage watertemperatuur gaat het 
zwembad later open. Houd onze 
website en social media kanalen 
in de gaten voor de exacte datum 
van openstelling.
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Bekendmaking

● Ontwerpbestemmingsplan 
   Kerkendijk 50 Someren

Burgemeester en wethouders van Some-
ren maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat met ingang van 30 april 2021 het 
ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 50” 
met identifi catienummer NL.IMRO.0847.
BP02019010-OW01  gedurende zes weken 
ter inzage ligt. De termijn eindigt op 10 
juni 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Op het adres Kerkendijk 50 is al een 
bedrijfsbestemming aanwezig. Op dit 
moment mag hier enkel een agrarisch 
verwant bedrijf in de vorm van een fou-
ragehandel aanwezig zijn. Het ontwerp-
bestemmingsplan voorziet in het mogelijk 
maken van de vestiging van een bedrijf in 
milieu categorie 1 of 2. Het bestemmings-
vlak wordt verkleind, verharding buiten 
het bouwvlak wordt verwijderd en het 
perceel wordt voorzien van landschappelij-
ke 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 telefoonnum-
mer (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 identifi catienummer 
NL.IMRO.0847.BP02019010-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 heb-
ben of het plan buiten de openingstijden 
willen in zien kunnen binnen de genoemde 
termijn contact opnemen met het KCC, 
tel. (0493) 494 888.

Vertrokken met onbekende
bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar 
zij in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De 
verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen 
wat de huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men 
verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om per datum publicatie nieuwe gegevens 
van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure Land onbekend. Dat wil zeggen 
dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en 
formeel niet meer in Nederland wonen. Een eventuele ambtshalve uitschrijving kan 
grote persoonlijke en/of fi nanciële gevolgen hebben voor betrokkenen.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Overzicht personen
Naam: Geboortedatum: Geboorteplaats:
Jowita Kryszewska 10-03-1997 Inowrocław, Polen
Kamil K. Cichy 25-07-1996 Inowrocław, Polen
Joanna K. Opasiak 20-05-1973 Przedecz, Polen
Sebastian Mrozek 04-04-1987 Koło, Polen
Nikolai Zaitsev 10-10-1987 Onbekend, Sovjet-Unie
Patryk Puchała 09-09-1992 Chojnice, Polen
Rafał K. Wnuk-Lipiński 29-05-1979 Gdańsk, Polen
Edgars Dobelis 02-03-1985 Liepāja, Letland
Ancuţa M. Voinea 09-09-1982 Gura Humorului, Roemenië
Nevers F. Voinea 20-05-2002  Suceava, Roemenië
Florin Rusu 02-10-1988 Călărași, Roemenië

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente via tel. (0493) 494 888 of mail 
gemeente@someren.nl.
Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen 
reactie heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend 
buitenland”.

Geef uw tips en opmerkingen door

Stukken provincie en waterschappen 
ter inzage
Op dit moment liggen er documenten ter inzage, die voor alle Brabantse 
gemeenten, inwoners en bedrijven relevant zijn. Het gaat om de Brabantse 
ontwerp Omgevingsverordening, om het ontwerp Regionaal Water en Bodem 
Programma 2022-2027 en om de waterbeheerprogramma’s c.q. plannen 
(WBP’s) van de waterschappen. 

Ontwerp Omgevingsverordening
Het ontwerp Omgevingsverordening is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe 
Omgevingswet. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 
1 januari 2022 van kracht. De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot 
aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving komt bij elkaar in 
de Omgevingsverordening, met regels voor inwoners, bedrijven en bestuursorganen 
van de overheid. Zo zijn er regels opgenomen voor omgevingskwaliteit, voor 
grondverzet in grondwaterbeschermingszones en voor een maximale boordiepte voor 
bodemenergiesystemen. 
Voor inwoners en bedrijven zijn vooral die regels van belang die gaan over wat wel of 
niet mag rond een bepaalde activiteit. En ze geven aan of je een vergunning nodig hebt 
óf dat je eerst een melding moet doen voordat je mag starten met de activiteit. 

Stukken van de waterschappen
De waterschappen hebben beschreven welke doelen ze hebben voor het waterbeheer in 
de komende zes jaar en hoe ze die doelen willen bereiken. Ook lees je hoe ze inspelen 
op veranderende omstandigheden zoals het klimaat. 

Uw reactie is welkom
De inspraakprocedure voor het ontwerp RWP en de stukken van de waterschappen loopt 
tot en met 18 mei 2021. De documenten vindt u via https://www.brabant.nl/actueel/
ter-inzages/ontwerp-regionaal-water-en-bodem-programma-(rwp)-2022-2027.

De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening ligt tot en met 20 mei ter inzage. De 
documenten horende bij dit ontwerp vindt u op https://www.brabant.nl/actueel/ter-
inzages/ontwerp-omgevingsverordening-noord-brabant.

U vindt daar ook de instructie hoe u uw eventuele reactie op de ontwerpen kunt geven.

Online bijeenkomst 
Milieueffecten van grootschalige 
zonne- en windparken
Laat u online informeren op 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur.

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. 
Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit 
kunnen opwekken in Nederland. Metropool Regio Eindhoven (MRE) werkt aan een 
regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit 
met grootschalige zonne- en windparken op een objectieve manier in kaart gebracht. 
Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de 
besluitvorming. 

We gaan tijdens de bijeenkomst graag in op uw vragen. Ook informeren we u over de 
totstandkoming van het MER en leggen uit hoe u hierop kunt reageren. Het MER ligt 
van 3 mei tot 14 juni ter inzage. U kunt de offi ciële publicatie vinden op de website 
www.brabant.nl onder Actueel – Ter inzage.

Wilt u deze online informatiebijeenkomst bijwonen? 
De online bijeenkomst is op 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur via Microsoft Teams. Kunt u 
niet op deze datum? Sluit dan aan bij één van de andere subregio’s op 17 of 19 mei. Voor 
meer informatie over het programma en inschrijving, ga naar https://energieregiomre.
nl/agenda

Vanwege het slechte weer en 
de te lage watertemperatuur 
is de opening van zwembad 
De Diepsteeckel uitgesteld. 

Houd onze website en social media kanalen in de gaten
 voor de exacte datum van openstelling.
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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 16 t/m 21 april 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Coöperatiestraat 28, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (16-4-2021) ;
 - Dr. Eijnattenlaan 3, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (20-4-2021);
 - Ruiter 31, plaatsen van zonnepanelen en het kappen van bomen (19-4-2021);
 - Vaarsehoef 3, brandveilig gebruiken van een activiteitencentrum met overdekte 

rijbak (21-4-2021).

Reguliere procedure 
In de periode van 16 t/m 21 april 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden  (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 72, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (20-4-2021);

 - De Hoof 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  
(20-4-2021);

 - Slievenstraat 33, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 
(20-4-2021);

 - Stipdonk 15, realiseren van een kelder onder een nieuw te bouwen woonboerderij 
(20-4-2021);

 - Stipdonk 15, oprichten van een bijgebouw (20-4-2021);
 - Zomerven 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(21-4-2021).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden 
schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, 
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 bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor 
moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter 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.

Omgevingsvergunningen


