
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

Dinsdag 25 mei a.s.:
Praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen
Door het coronavirus en de maatregelen die daarbij golden kon 
het praktisch verkeersexamen in 2020 niet door gaan. Dit jaar 
wordt het examen ingehaald, 278 leerlingen (groepen 7 en 8) 
van de basisscholen in de gemeente Someren nemen deel aan het 
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Er wordt gestart vanaf De Ruchte, vanaf daar rijden de leerlingen een route door Someren. Langs de route zijn verschillende 
controleposten, de controleurs letten er op of de leerlingen de 
verkeersregels in acht nemen zoals stoppen bij stopborden of de 
hand uitsteken bij het afslaan.

Door de permanente bewegwijzering is het mogelijk de route al 
te oefenen. De route start bij De Ruchte en wijst voor zich maar 
is ook te downloaden via de website van VVN: someren.vvn.nl.  
De route loopt onder meer via de Keizerstraat. Vanwege 
werkzaamheden is momenteel een gedeelte van de Keizerstraat 
afgesloten. Hiervoor is een korte omleiding ingesteld via de 
Molenbergstraat en de Dorpsstraat.

De  gemeente Someren wenst alle deelnemers veel succes!

13 mei 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Blijf op de hoogte
www.someren.nl/coronavirus

Gratis praktijkgerichte webinar 
kruidenrijk grasland
Ben jij agrariër of loonwerker en wil je weten wat de voordelen zijn van het 
gebruik van kruidenrijk grasland? Wil je bovendien leren van de ervaringen 
van anderen? Sluit dan aan bij de webinar van Onweerstaanbaar Someren 
op woensdag 26 mei van 20.30-21.30 uur.

Een bodemexpert zoomt in op een aantal lokale voorbeelden en enkele agrariërs 
met praktijkervaring zijn aanwezig. Tenslotte beantwoordt een zaadleverancier van 
kruidenrijke mengsels jouw vragen tijdens de webinar.

Eind april en begin mei hebben Evert Jan Dijk en Giulia Homs van adviesbureau 
Aequator Groen & Ruimte verschillende percelen met kruidenrijk grasland bezocht in 
Someren. De bezoeken maken onderdeel uit van het programma Onweerstaanbaar 
Someren. De bezochte percelen zijn om verschillende redenen ingezaaid en bevatten 
verschillende mengsels van grassen en kruiden. Om de ervaringen te delen, van 
elkaar te leren en praktische handvatten te bieden hoe je zelf kruidenrijk grasland 
kunt uitproberen, is de webinar over kruidenrijk grasland speciaal voor jou.

Praktijkgericht
Tijdens de webinar bespreken we verschillende effecten op de bodem, de 
koeiengezondheid, het bodemleven, omgaan met droogte en de productie. Verder 
lichten we de teelt ervan en de inpassing in de bedrijfsvoering toe en delen we 
ervaringen met onder meer bemesting, maaien en zaaien.

Gratis toegankelijk voor iedereen in Someren
De webinar is voor iedereen in Someren gratis toegankelijk, dus nodig gerust 
je buren en kennissen uit. De webinar wordt gegeven door Evert Jan Dijk van 
adviesbureau Aequator Groen & Ruimte en Roy Kuenen van DSV Zaden. Tevens 
haken agrariërs aan met hun eigen ervaringen met kruidenrijk grasland.

Doe je mee?
Ben jij ook van de partij? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar 
jfaber@aequator.nl. Dan krijg je de link toegestuurd waarmee je kunt deelnemen. 
De webinar is praktijkgericht en toegespitst op de situatie in Someren. Heb je nu al 
vragen of wensen? Stel deze gerust via bovenstaand e-mailadres.

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. 

Betreffende personen
Paweł K. Szczawiński   
25-07-1991 Nowe Miasto Lubawskie, Polen
Andis Grīnbergs
09-02-1993 Sigulda, Letland
Marcin Gogacz
16-05-1979 Kozienice, Polen
Robert S. Zagożdżon   
28-07-1989 Pionki, Polen
Sandra Apīne    
27-01-1974 Madona, Letland

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”.

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 en Someren-
Heide: Cindy Manders (c.manders@
oniswelzijn.nl/ 06-19221188)

• Someren-Dorp: Loes van der 
Weerden (l.vanderweerden@
oniswelzijn.nl / 06-24844536)

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

● Ontwerpbestemmingsplan Verhagenstraat 13/13a

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 
met ingang van 21 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Verhagenstraat 13/13a” 
met identifi catienummer NL.IMRO.0847.BP2019018-OW01 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. De termijn eindigt op 1 juli 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Verhagenstraat 13/13a” voorziet in het herbestemmen 
van een agrarisch bedrijf met twee bedrijfswoningen naar 1 woonbestemming en 1 
bedrijfsbestemming.

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 telefoonnummer (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.BP2019018-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 hebben of het plan buiten de 
openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekendmakingen

Donderdag 27 mei vergadert de Somerense gemeenteraad digitaal. De vergadering 
begint om 20.00 uur. Via de website someren.notubiz.nl kunt u de vergadering volgen. 
Inwoners kunnen de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer 
u afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen fi lmuitzending is.

In verband met de feestdagen is onderstaande raadsagenda een voorlopige agenda. 
De defi nitieve agenda met bijbehorende stukken worden vrijdag 21 mei 2021 op de 
raadswebsite, someren.notubiz.nl, geplaatst. 

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

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 22 april 
2021.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.
5. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op conceptprogrammabegroting 

2022 MRE.
6. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op jaarstukken 2020, eerste 

begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 BSOB.
7. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GR 

Peelgemeenten.
8. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GGD 

Brabant-Zuidoost.
9. Kennisnemen van en instemmen met het niet indienen van een zienswijze op 

ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
10. Instemmen met begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GR Blink.
11. Indienen zienswijze op concept RES MRE 1.0.
12. Vaststellen Centrumvisie Someren.
13. Sluiting.

Raadsvergadering

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 7 t/m 11 mei 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Brimweg ongenummerd,  oprichten van een woonhuis met bijgebouw (7-5-2021);
- Somerenseweg 23, verbouwen van een kantoor en oprichten van appartementen 

(7-5-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 7 t/m 11 mei 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen 
verzonden  (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
- Kerkstraat 55, oprichten van een bijgebouw (10-5-2021);
- Speelheuvelstraat 30, kappen van bomen, herplantplicht, (7-5-2021);
- Steegstraat 10, gewijzigd uitvoeren van een landschappelijke inpassing (10-5-

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.

• 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 
bestuursrecht bekend dat met ingang van 21 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
- Zandstraat 6, inzake het herbouwen van een woonhuis.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
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 (planidentifi catienummer is NL.IMRO.0847.
OV02021005-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 
Someren. 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 uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

• Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de 

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Volg de gemeente via

@gemsomeren

Volg de gemeente via

@gemsomeren
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Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 21 mei 2021 gedurende zes 
weken ter inzage ligt het intrekkingsbesluit omgevingsvergunning voor:
 - Steegstraat 19, inzake het gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning onderdeel 

milieu.

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

Inzage
De (eventuele) 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 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.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 7 t/m 11 mei 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Hersel 6, afwijken van de bestemming voor het huisvesten van arbeidsmigranten 

(11-5-2021).
Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 
8.41 Wet milieubeheer: 
 - Broekstraat 26, voor het oprichten van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 14 november 2019.
 - Stipdonk 35, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 18 maart 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 20 mei tot 3 juni 2021.


