
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

Nieuwe afkoppelcoach Falco Thijssen biedt inwoners 
gratis advies
Falco Thijssen is de nieuwe afkoppelcoach van Onweerstaanbaar Someren. Het is zijn missie om inwoners van 
Someren warm te maken voor het idee om het regenwater dat op het dak van hun huizen valt, niet langer in het 
vuilwaterriool te laten stromen, maar vast te houden in eigen tuin.

De afkoppelcoach geeft gratis en vrijblijvend advies en werkt volgens de fi losofi e van 
Onweerstaanbaar Someren met als doel Someren klimaatbestendiger te maken. Wil jij ook 
afkoppelen, maar weet je (nog) niet goed hoe je dit moet aanpakken? Falco Thijssen is er 
om jou te helpen en komt graag bij je langs. Hij informeert je over het afkoppelen van de 
regenpijp en de te nemen infi ltratiemaatregelen in jouw tuin. Bel voor vrijblijvend advies aan 
huis met (0493) 494 888 of stuur een e-mail naar: afkoppelcoach@someren.nl 

Subsidieregeling
Wie gaat afkoppelen, kan gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Someren 
en die van de waterschappen. Ook hierover kan de afkoppelcoach je meer vertellen. Zoek je 
nu al meer informatie over de subsidieregeling? 
Kijk dan op: www.onweerstaanbaarsomeren.nl/projecten. Je vindt hier ook onze 
afkoppelbrochure.
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Blijf op de hoogte
www.someren.nl/coronavirus

Aanmelden kan tot 1 september
Doe mee met de gratis cursus 
Politiek Actief
Vraag je je soms af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeen-
teraad? Denk je wel eens dat je het beter kunt? Of wil je iets voor elkaar 
krijgen bij de gemeente, maar weet je niet hoe? Volg dan de gratis cursus 
Politiek Actief. De cursus bestaat uit drie avonden in september en een 
afsluitende raadsvergadering in oktober.

De gemeente Asten en Someren organiseren de cursus Politiek Actief met 
medewerking van Prodemos. In de cursus vergroot je jouw theoretische kennis 
over de lokale politiek en verbeter je jouw vaardigheden, zoals debatteren. 
Hiervoor is een training in het programma opgenomen. Daarnaast bezoek je een 
gemeenteraadsvergadering en kun je kennismaken met de lokale politieke partijen.

Programma
De cursus start op dinsdag 14 september en bestaat uit vier bijeenkomsten met 
elk een ander thema. De cursusavonden zijn afwisselend in het gemeentehuis 
van Someren of van Asten (van 19.30 tot 22.00 uur). De laatste bijeenkomst, het 
bijwonen van een raadsvergadering, is naar eigen voorkeur.

Kan de cursus niet fysiek plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen dan zal deze 
digitaal te volgen zijn.

Dinsdag 14 september:  Introductie en kennismaking openbaar bestuur,
  door burgemeester Blok (Someren) en Van  
 Extel – van Katwijk (Asten) en griffi ers; 
 Waarom raadslid worden, 2 raadsleden   
 vertellen waarom.
Dinsdag 28 september:  Debatteren: leer de kneepjes van het vak! 
 (Debat Instituut)
Dinsdag 5 oktober (Asten): Raadsvergadering bijwonen en uitreiking   
 certifi caat
Donderdag 21 oktober (Someren): Raadsvergadering bijwonen en uitreiking   
 certifi caat

Wie weet ben je hierna wel zo geïnspireerd dat je je kandidaat stelt als raadslid!

Voor wie?
De cursus staat open voor iedereen die ouder is dan 16 jaar. De cursus is ook 
uitermate geschikt voor vrijwilligers die actief zijn in besturen van verenigingen of 
organisaties in Someren of Asten en meer willen weten over de politiek. Maar ook 
middelbare scholieren met politieke interesse zijn welkom. Er zijn 25 cursusplaatsen 
beschikbaar. Wees er snel bij want vol is vol. We streven naar een gelijkwaardige 
verdeling van de deelnemers over Asten en Someren.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de griffi ers. Voor de gemeente 
Someren is dit Joke Oostdijk, j.oostdijk@someren.nl, tel. (06) 53 51 45 94. Voor de 
gemeente Asten is dit Mariëtte van Erp, m.vanerp@asten.nl, tel. (06) 57 31 33 06.

Laat je 1 juni online 
informeren
Zonnepanelen kopen via de 
gemeente

Someren is één van de 12 gemeenten die 
meedoet aan het zonnepanelenproject 
De Groene Zone. Woningeigenaren die 
deelnemen kunnen snel en gemakkelijk 
zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen 
investering. Wil je meer informatie? Kom 
dan naar de digitale informatieavond op 
dinsdag 1 juni van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond kan 
via www.degroenezone.nl. Na aanmelding 
ontvang je een bevestigingsmail met 
deelnamelink (check ook je spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen 
gezamenlijk zonnepanelen in en schieten 
de kosten voor. Dit betekent dat je zelf 
geen aanbetaling hoeft te doen voor de 
zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 
1,35% rente, los je de lening maandelijks 
af bij de gemeente.

Bespaar direct
Al vanaf de eerste maand heb je fi nancieel 
voordeel: de opbrengst is namelijk hoger 
dan je maandelijkse afl ossing. Daarnaast 
krijg je 15 jaar lang garantie. Per gemeente 
is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
Wees er dus op tijd bij!

Inzameling PMD op 
maandag 31 mei

De  eerstvolgende inzameling Plastic,
metaal en drankkartons vindt plaats 
op maandag  31 mei aanstaande. 
Helaas is dit verkeerd gepubliceerd 
op de afvalkalender. We verzoeken u 
vriendelijk de plastic zakken niet eerder 
aan de kroonringen te hangen. Hartelijk 
dank voor uw medewerking.
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Omgevingsvergunningen

Start social media compagne
Samen voor een veilige buurt
Op maandag 31 mei start de politie in samenwerking met de gemeente Someren 
en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland met een social media campagne: “Samen 
voor een veilige buurt”. Het doel van deze campagne is om de mensen meer 
bewust te maken van ondermijnende criminaliteit in de directe omgeving en 
dit sneller te melden. De campagne duurt drie weken. In deze periode wordt 
het effect van de campagne gevolgd.  

De campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ zorgt voor meer bewustwording van de 
effecten van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast wordt er aangegeven waar je 
mogelijk verdachte zaken kunt melden, hoe dit moet en wat je erna kunt verwachten.  
Burgemeester Blok: “Ik doe hier echt een oproep aan iedereen om alert te zijn. In dit 
geval op hennepkwekerijen en synthetische drugs. Het is zo belangrijk dat verdachte 
zaken gemeld worden, dit kan ook anoniem. We kunnen echt niet alles zien. De ogen en 
oren van onze inwoners en ondernemers zijn echt van belang voor een veilige buurt.”

Op maat en gericht 
Volgers van het Instagram account van politie Someren en van Facebook politie DAS 
(Deurne Asten Someren) krijgen verschillende berichten op de tijdlijn te zien; dit gaat 
van fi lmpjes tot een quiz en korte animaties, gekoppeld aan de leefomgeving van de 
ontvanger. Op deze manier wordt de boodschap letterlijk dichtbij gebracht. 
Nog geen volger? Meld je dan aan dan op Instagram: politie_someren en Facebook: 
politie DAS.

Wat is ondermijnende criminaliteit?
Een van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en 
bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten 
die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit 
de bovenwereld zoals transport, opslag, fi nanciën, vergunningen en huisvesting. Denk 
hierbij aan hennepkwekerijen en drugslabs in de wijk of het buitengebied.

Melden
Verdachte situaties kunnen gemeld worden via www.politie.nl of door te bellen met 0900-
8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl 
of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Onderneem nooit zelf actie wanneer u een 
lab of kwekerij ontdekt maar maak er melding van!

Nieuwe campagne tegen 
drugsgebruik
Om drugs(gebruik) minder normaal te maken, werken we samen met 37 
gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Novadic-
Kentron. Onderdeel hiervan is een nieuwe campagne “Skip die trip”, 
waarvoor vorige week het startsein gegeven is.

Samen met jongeren 
De campagne van het project ‘Skip die trip’ werd samen met jongeren, ouders en 
het jongerenwerk bedacht en vormgegeven. Hiermee willen we aandacht voor een 
gezonde leefstijl rondom belangrijke waarden als niks missen, gewoon lekker leven, 
feesten, vrienden en erbij zijn.

Onder de vlag van ‘Skip die trip’ worden de komende jaren verschillende 
deelcampagnes gemaakt en acties uitgevoerd. Bij het bedenken en uitvoeren 
worden de jongeren en hun omgeving steeds betrokken. 

Onderzoek 
In het najaar voeren we een groot onderzoek uit om meer informatie te krijgen over 
drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen. De uitkomsten hiervan geven 
belangrijke informatie over de regio en onze gemeente en gebruiken we vervolgens 
voor de in te zetten acties.

Regionale aanpak
Door de regionale samenwerking willen we voorkomen dat drugsgebruik zich 
verplaatst van de ene naar de andere streek. Door eenduidige afspraken te maken, 
scheppen we duidelijkheid. 
Zo wordt bijvoorbeeld aan de slag 
gegaan met ‘drugs bij evenementen’, 
een samenwerking met OM, politie en 
de branche. Ook wordt in de toekomst 
gekeken naar de mogelijkheden voor 
gezamenlijk optrekken bij bijvoorbeeld 
horeca en sport.

Meer informatie over het regioproject: 
www.regioprojectdrugs.nl 
www.skipdietrip.nl 

Overzicht activiteiten 
Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en 
meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de 
komende twee weken. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend.

● Collectes
30 mei t/m 5 juni Prins Bernhard Cultuurfonds
31 mei t/m 6 juni Goede doelen Lierop

Informatie
Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via www.someren.nl/
evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), 
tel. (0493) 494 888. 

Wijkagenten
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij 
signaleert sociale problemen, criminaliteit en overtredingen op het gebied van 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.

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 12 t/m 19 mei 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Laan ten Boomen 41, renoveren van een woonhuis (17-5-2021);
- Roggemaat ongenummerd (Groote Hoeven kavel 42), oprichten woonhuis met 

garage (12-5-2021);
- Roggemaat ongenummerd (Groote Hoeven kavel 42), plaatsen van een 

tijdelijke woonunit (12-5-2021).
- Verhagenstraat 18, oprichten van een loods (19-5-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 12 t/m 19 mei 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen 
verzonden  (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
- Heistraat 26, intrekken omgevingsvergunning onderdeel milieu (19-5-2021);
- Kanaaldijk- zuid 66, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(18-5-2021);
- Provincialeweg 9, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(12-5-2021);
- Vlasstraat 7, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (12-

5-2021);
- Vlasstraat 11, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(12-5-2021);
- Wijtenhofstraat 3, plaatsen van een tijdelijke woonunit (17-5-2021);
- Wilhelminaplein 32, plaatsen van gevelreclame op de zijkant van een pand (19-

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. 

Lees verder op de volgende pagina...
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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.

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 12 t/m 19 mei 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Vaarsehoef 3, oprichten van een activiteitencentrum met overdekte rijbak (17-5-

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


