
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

Volg de gemeente via

@gemsomeren

Volg de gemeente via

@gemsomeren

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

Wildcrossers in het Beuven
Recreanten zijn in bos en natuurgebied van de gemeente Someren meer dan welkom. De afgelopen 
tijd is veel van het gebied gebruik gemaakt. Wandelaars, fi etsers, ruiters, menners, vogelspotters, 
allemaal mensen die genieten van onze natuur en waarvoor ook voldoende plaats is. De gemeente 
werd vorige week opgeschrikt door het bericht via social media dat wildcrossers op zondag 
25 april dwars door het waardevolle Beuven zijn gereden. Een aantal recreanten hebben dat gezien en hebben hier 
foto’s van gemaakt. 

Helaas komen wildcrossers steeds vaker 
voor in ons natuurgebied zoals de Lieropse 
en Strabrechtse Heide en De Pan. Crossen 
is echter nergens toegestaan, behalve op 
daarvoor aangewezen crossterreinen. 
Dat het crossen veel schade toebrengt 
aan de fl ora en fauna en aan de bodem 
is duidelijk. Bovendien is de natuur 
momenteel extra kwetsbaar vanwege het 
broedseizoen. 

Wildcrossen vindt de gemeente samen 
met u ontoelaatbaar. We willen graag 
achterhalen wie de bestuurders van deze 
motoren zijn. Mocht u iemand herkennen 
van de foto of betrapt u andere wildcrossers 
tijdens uw fi etstocht of wandeling, laat 
het dan weten aan de politie (tel. 0900 – 
8844) of gemeente (tel. 0493 – 494888) 
zodat er passende actie ondernomen kan 
worden. Liever anoniem melden? Gebruik 
dan Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800 
– 7000 of www.meldmisdaadanoniem.
nl. Laten we met elkaar zorgen voor dit 
mooie natuurgebied!
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Blijf op de hoogte
www.someren.nl/coronavirus

Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis

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

• Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 14 mei (brugdag)
• Maandag 24 mei (Tweede 

Pinksterdag)

Milieustraat

De Milieustraat is gesloten op 
donderdag 13 mei (Hemelaartsdag).

Mantelzorgcompliment 2021: 
vraag het aan!
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die 
zorg nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een 
(fi nanciële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. 
De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U kunt het compliment 
aanvragen tot 1 december 2021. 

Wat is een mantelzorger?
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een 
partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 
U komt in aanmerking voor het compliment als u: 
Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent. U komt 
niet in aanmerking als de zorg wordt verleend vanuit een persoonsgebonden budget 
(PGB) of omdat het uw werk is. 

Woonplaats zorgvrager 
Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt in de gemeente Someren moet 
wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere 
gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar 
het mantelzorgcompliment. 

Financiële vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat 
binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt 
uitgekeerd is € 100,-. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager 
verstrekt.  

Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2021. 
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op 
www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment of het formulier ophalen bij: 
• Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
• Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
• De dorpsondersteuners, zie voor meer informatie elders op deze pagina.
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Gemeentenieuws

Aanvraag ontheffing  
coronamaatregelen
De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal coronamaatregelen 
ontheffing te verlenen aan inwoners, organisaties en bedrijven. Dit geldt voor de regels 
over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Voorop 
staat altijd het belang van de bestrijding van corona. 

Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het bijna onmogelijk om deze 
ontheffing te verlenen. Voor de veilige afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de 
burgemeester geen ontheffing verlenen.

Eisen aan de ontheffing
Een verzoek voor een ontheffing coronamaatregelen moet altijd gericht zijn op een 
bijzonder, concreet geval. Of de gemeente een ontheffing verleent is afhankelijk van 
de omstandigheden. Het verzoek moet in elk geval de volgende informatie bevatten:
• Duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteiten en/of plaats waar de 

ontheffing geldt;
• Duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor 

een ontheffing moet komen;
• De te treffen maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere 

maatregelen om het risico op besmettingen te minimaliseren;
• Aantal mensen dat aanwezig is;
• Datum van de activiteit.

Ontheffing aanvragen
U kunt een ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier ‘Ontheffing tijdelijke wet 
maatregelen COVID-19’ op www.someren.nl/coronavirus bij de nieuwsberichten. Heeft 
u hier vragen over? Bel dan naar het Klant Contact Centrum:  (0493) 494 888. 

Wat vindt u van de nieuwsbrief van ZoSomeren?
Vul de enquête in en maak kans op een 
OVS-bon van € 25,-
De 5e nieuwsbrief van ZO Someren is enkele weken geleden verspreid als bijlage van ’t 
Contact. De nieuwsbrief is ook online te lezen via www.ZoSomeren.nl en op te halen in 
ons gemeentehuis. In deze nieuwsbrief staat wat team Zorg en Ondersteuning (ZO) van 
de gemeente Someren doet en wat we voor u kunnen betekenen. 

We willen graag weten wat u van de nieuwsbrief vindt.

Win een OVS-bon
Op de website www.ZoSomeren.nl staat een korte enquête over de nieuwsbrief. Door 
deze in te vullen, maakt u kans op één van de 4 OVS-bonnen van € 25,-. Doe dit wel vóór 
17 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor het meedoen!

Bekendmaking

● Vastgesteld bestemmingsplan  
   Hoevenstraat 4

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 22 april 2021 het bestem-
mingsplan “Hoevenstraat 4” gewijzigd 
(identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02020023-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Hoevenstraat 4” 
voorziet in de bestemming Wonen ten 
behoeve van 5 levensloopbestendige 
woningen.
Naar aanleiding van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan  
(24 december t/m 5 februari 2021) zijn 
geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er 
enkele ambtshalve aanpassingen door-
gevoerd wat heeft geleid tot aanpassing 
(en daarmee de gewijzigde vaststelling) 
van het bestemmingsplan. De ‘Nota van 
ambtshalve aanpassingen bestemmings-
plan Hoevenstraat 4’ maakt integraal 
onderdeel uit van de planstukken.

Geen reactieve aanwijzing provincie 
Noord-Brabant 
De gemeenteraad heeft bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan wijzigin-
gen doorgevoerd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Daarom is 
het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de 
Wet ruimtelijke ordening na vaststelling 
onverwijld toegezonden aan de provincie. 
De doorgevoerde wijzigingen vormen voor 
de provincie echter geen aanleiding om 
een reactieve aanwijzing te geven, zodat 
het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 
met de bijbehorende stukken vanaf 6 mei 
2021 gedurende 6 weken ter inzage. De 
beroepstermijn loopt met ingang van  
6 mei tot en met 18 juni 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken inzien bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeen-
tehuis. Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak 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.BP02020023-VS01. Op 
www.someren.nl wordt een link naar www.
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee 
het bestemmingsplan rechtstreeks kan 
worden geopend.

Gewijzigde vaststelling 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastge-
steld. Een overzicht van alle aanpassingen 
is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

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 voorziening dient te worden 
gericht aan de voorzitter 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.
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.

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 22 t/m 29 april 2021 zijn de volgende aanvragen omgevings-
vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Haagdoornweg ongen., oprichten van een woonhuis met garage (29-4-2021);
 - Kanaaldijk-zuid 1, plaatsen van een reclamezuil (22-4-2021);
 - Kuilerstraat 12, geheel intrekken omgevingsvergunning onderdeel 

milieu (23-4-2021);

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Maandag 17 mei a.s.:
Uitnodiging digitale informatiebijeen-
komst natuurbrandbeheersing
In de regio Brabant-Zuidoost is de kans op natuurbrand groot. Gemeente Someren 
nodigt recreatiebedrijven/ondernemers in de omgeving van natuurgebieden uit voor 
een digitale bijeenkomst op maandag 17 mei met als thema ‘Natuurbrandbeheersing’. U 
krijgt naast algemene informatie over natuurbrandbeheersing tijdens deze bijeenkomst 
ook praktische tips om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook is er aandacht voor 
wat u kunt doen om ongevallen met medewerkers en/of bezoekers en schade aan uw 
bezittingen zoveel mogelijk te voorkomen, mocht er toch een natuurbrand ontstaan. 
Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om uw eventuele vragen te beantwoorden. 

Aanmelden 
Heeft u interesse? Stuur dan uiterlijk donderdag 13 mei a.s. een e-mail naar gemeen-
te@someren.nl o.v.v. het on-
derwerp aanmelden natuur-
brandbeheersing, uw naam 
en de naam van uw onder-
neming. Op vrijdag 14 mei 
ontvangt u de link naar de 
informatiebijeenkomst en in-
loginstructies. 

Samen kunnen we de kans op 
natuurbrand zoveel mogelijk 
beperken.

Voor wie: recreatiebedrijven/ondernemers in de omgeving van natuurgebieden
Wat: Digitale informatiebijeenkomst over natuurbrandbeheersing
Datum: maandag 17 mei 2021 
Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur (via MS Teams)
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 - Laarstraat 5, herbouwen van een bedrijfsruimte (26-4-2021);
 - Melchertstraat 12, verbouwen van een woonhuis (26-4-2021);
 - Vaarselstraat 86, splitsen en verbouwen van een woonhuis (26-4-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 22 t/m 29 april 2021 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden  (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Braamstraat ongen. (nabij 3), legaliseren van een paardenschuilplaats (28-4-

2021);
 - Broekstraat 26, gewijzigd uitvoeren van een bedrijfsruimte (29-4-2021);
 - De Hoof 14, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (22-

4-2021);
 - De Wertstraat 11, oprichten van een bijgebouw (28-4-2021);
 - Geldestraat 4, uitbreiden van een woonhuis d.m.v. een dakopbouw (23-4-2021);
 - Piekenier 2, uitbreiden van een woonhuis (29-4-2021);
 - Stipdonk 36, verbouwen van een kantoor (23-4-2021);
 - Wilbertshof 3, uitbreiden van een woonhuis (23-4-2021);
 - Zandstraat 101, oprichten van een transformatiehuisje (28-4-2021).

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.

• Intrekkingsbesluiten 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 7 mei 2021 gedurende zes weken de 
intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:
 - Houtbroekdijk 32, inzake het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning 

milieu 
 - Moorsel 9-11, inzake het intrekken omgevingsvergunning milieu voor het houden 

van varkens.

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten.

Inzage
De (eventuele) aanvragen, de beschikkingen 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 procedure 
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.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Bussersdijk 11, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 3 maart 2021.

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 7 tot 21 mei 2021.


