
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

Zaterdag 5 juni a.s.:
Textielinzameling

Zaterdag 5 juni a.s. vindt er weer 
een textielinzameling plaats. In heel 
Someren wordt door verschillende 
verenigingen ingezameld, dus óók in 
het buitengebied. Zet textiel vanaf 9.00 
uur aan de straat. Zorg ervoor dat de 
kleding goed is verpakt en dat schoenen 
per paar gebundeld zijn.

Wie verdient volgens u een Koninklijke Onderscheiding?
Dit jaar heeft burgemeester Blok negen Somerenaren verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Kent u ook ie-
mand in uw omgeving die een lintje verdient?                                                                               

Bijzondere verdiensten
Een Koninklijke Onderscheiding krijgt iemand als er sprake is van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk daarbij niet 
alleen aan bestuursfuncties, maar ook aan mensen die zich geruime tijd inzetten als vrijwilliger voor organisaties op het gebied 
van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur en natuur. Of denk aan vrijwilligers die zich inzetten om ouderen en jongeren te betrekken 
bij onze gemeenschap en aan mensen die langdurige mantelzorg verrichten. De coach van de sportclub, de klusjesman van de 
vereniging. Met andere woorden iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zónder een tegenprestatie te verwachten.

Kent u iemand?
Kent u iemand die zich vrijwillig inzet voor een vereniging op welk gebied dan 
ook, vaak al gedurende een hele lange periode? Een vrijwilliger – jong of oud 
– die zich geheel belangeloos inzet en ervoor zorgt dat het plezierig wonen is 
in onze dorpen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, telefoon 
(0493) 494 888. De secretaresse kan in grote lijnen aangeven of de aard en 
duur van de verdiensten genoeg zijn voor het aanvragen van een Koninklijke 
Onderscheiding. Zij kan de benodigde informatie verstrekken en u op weg 
helpen met de voordracht. 

Aanmelden
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de 
Lintjesregen van 2022 (op 26 april 2022), doe dit dan vóór 1 juli a.s. Kijk voor 
meer informatie ook eens op www.lintjes.nl.
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Blijf op de hoogte
www.someren.nl/coronavirus

Speciaal bierviltje voor de horeca 
Wat waren we blij dat de terrassen eindelijk weer open mochten en het 
sluitingstijdstip is verlengd tot 20.00 uur. Niet alleen voor de mensen op 
het terras, maar vooral ook voor de horecaondernemers die het echt erg 
zwaar hebben in deze lange corona epidemie.

Natuurlijk hopen we dat de horeca spoedig weer volledig open mag. Om de 
horecaondernemers in Someren een hart onder de riem te steken, heeft de 
gemeente Someren samen met Samen voor Someren in overleg met Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN), afdeling Someren, besloten een speciaal bierviltje te laten 
ontwerpen. Op vrijdag 28 mei werden door wethouder Swinkels en de heer Müller van 
Samen voor Someren de eerste exemplaren overhandigd aan de heer Bakermans, 
als vertegenwoordiger van KHN, afdeling Someren. Natuurlijk ontvangen ook alle 
andere horecagelegenheden in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop 
deze bierviltjes.  

We proosten op de gezondheid en hopen dat eenieder van al het lekkers van 
de horeca geniet, zonder de maatregelen uit het oog te verliezen. Laten we de 
ontmoetingen die weer mogelijk zijn koesteren en blijvend aandacht houden voor 
elkaar. 

In verband met voorbereidende 
werkzaamheden vervanging 
sluis 8

Gedeelte Lungendonk 
tijdelijk afgesloten
Op maandag 7 juni a.s. start Enexis, in 
opdracht van de gemeente Helmond, 
met de voorbereidende werkzaamheden 
ter vervanging van sluis 8. Deze 
werkzaamheden vinden plaats tussen 
Goorsebaan en Lungendonk 1 en Kanaaldijk 
Z.O. 60 en de kruising met Vossenbeemd. 
In verband hiermee is het Helmondse 
gedeelte van de Lungendonk tot en met 
maandag 5 juli afgesloten.

De werkzaamheden bestaan onder andere 
uit het maken van een nieuwe gestuurde 
boring onder het kanaal. Er worden ook 
nieuwe kabels gelegd en gemonteerd. Na 
uitvoering van deze werkzaamheden zullen 
waar mogelijk nog vervallen kabels worden 
verwijderd.

Voor de doorgaande weg naar Helmond 
via Lungendonk geldt tijdelijk een 
omleidingsroute. Deze loopt via 
Herselseweg / N612 langs het kanaal. 
Woningen en bedrijven aan de Lungendonk 
blijven gewoon bereikbaar.

Zaterdag 12 juni:
Inzameling oud ijzer 
Someren-Dorp
Op zaterdag 12 juni a.s. houdt 
muziekvereniging Somerens Lust voor 
de inwoners van Someren-Dorp haar 
halfjaarlijkse oud-ijzeractie. Oud ijzer, 
aluminium, koper, blik en lood kunt u 
vanaf 9.30 uur aan de openbare weg 
zetten. 

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

Meer informatie
www.somerenslust.nl /Tel. (06) 34 95 
80 61.
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Gemeentenieuws

Schoolspullenactie voor gezinnen met 
een laag inkomen
Voor veel jongeren breekt er in september een spannende tijd aan: voor het eerst naar 
het voortgezet onderwijs. Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook 
voor de ouders. 

Flinke kostenpost
Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs met 
zich meebrengt maar moeilijk op te brengen. Er moeten schoolspullen gekocht worden: 
een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, schriften en nog veel meer. 

Om deze gezinnen te ondersteunen, start Stichting Leergeld Asten – Someren een 
Schoolspullenactie.

U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm

*Normen per 1 januari 2021

Bovenstaande bedragen zijn netto bedragen, zonder huur- en zorgtoeslag.

Oplossing op maat
Wanneer het inkomen iets hoger ligt en er sprake is van bijzondere omstandigheden, 
bijvoorbeeld extra kosten door ziekte of schulden, dan komt u mogelijk toch in 
aanmerking. Wij zoeken naar een oplossing op maat.

Voor alle kinderen een goede start
Gezinnen die in aanmerking komen, ontvangen een cadeaukaart. Hiermee kunnen zij 
schoolspullen kopen bij enkele winkels in Someren 
en Asten. Zo helpen wij de lasten van de ouders te 
verlichten en geven we de jongeren een mooie start 
op school.  

Meer informatie
Voor meer informatie of het aanvragen van een 
cadeaukaart kunt u een mail sturen naar info@
leergeld-asten-someren.nl. Kijk ook eens op www.
leergeld.nl/asten-someren  

Maximaal netto-inkomen per maand,
zonder vakantietoeslag

Gezin of samenwonenden € 1.751, -- *

Alleenstaande ouder € 1.226, -- *

Proef houtcompost in nieuwe  
plantsoenen Waterdael I
De gemeente probeert regenwater sneller de bodem in te laten trekken en het openbaar 
groen meer weerbaar te maken in relatie tot klimaatverandering. Eén van de ideeën om 
dit te bereiken is meer organische stof in en op de bodem brengen. Deze proef vindt 
momenteel plaats bij een aantal gerenoveerde plantsoenen in Waterdael I.

De organische stof in de bodem biedt bouwstoffen die planten en bomen opnemen om 
te groeien. Door de opname wordt de stof in de bodem minder omdat ze onderdeel is 
geworden van het blad en het hout bij bomen en struiken. Door jaren achter elkaar 
het blad en het hout te verwijderen tijdens het groenbeheer (snoeiafval, schoffelvuil 
en blad), komt er geen nieuwe organische stof meer in de bodem. Om dit te herstellen 
mengen we bij nieuwe plantsoenen compost door de bodem om de voorraad organische 
stof aan te vullen. Als extra maatregel brengen we als proef een laag houtcompost op 
de bodem aan in de hoop dat hierdoor:
• minder onkruid gaat groeien bij nieuwe plantsoenen
• meer regenwater opgevangen wordt en meteen de bodem in kan trekken
• de bodem minder snel uitdroogt
• meer wormen en andere 

bodeminsecten komen, wat 
de plantengroei bevordert.

Deze actie is voor ons leren in 
de praktijk over de voor- en 
nadelen hiervan. We kunnen 
hierdoor nog niet inschatten 
of dit de nieuwe aanpak wordt 
bij renovatie en aanleg van 
nieuwe plantsoenen.

Check of je loden leidingen hebt
In Nederland zijn er nog zo’n 200.000 woningen met loden drinkwaterleidingen. Dat 
is onwenselijk, want door dat lood komen er giftige deeltjes in het drinkwater terecht. 

Tot 1960 werd lood gebruikt bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Daarna kwam pas 
het inzicht dat dit slecht is voor de kwaliteit van het water. Drinkwaterbedrijven zijn 
verantwoordelijk voor de leidingen tot aan de voordeur en hebben dit al bijna overal 
aangepast. Maar achter de voordeur zijn huiseigenaren verantwoordelijk. 

Gevolgen voor hersenontwikkeling
In 2019 is er een rapport verschenen van de Gezondheidsraad waarin staat dat ook 
lagere concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor jonge kinderen kan 
het invloed hebben op de hersenontwikkeling. Bij volwassenen is er mogelijk extra 
risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Watertest
Je kunt bij de watermeter kijken of daar nog loden leidingen zichtbaar zijn. Maar ze 
kunnen ook in de muur ingebouwd zijn. Je kunt een watertest bestellen waarmee je 
kunt aantonen of er wel of geen lood in het water zit. Laat de test wel doen door een 
erkend bedrijf. 

Verhuurders
Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden 
leidingen. Een te hoog loodgehalte is een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. 

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid onder Loden leidingen.

Energiehuis Slim Wonen
Het Energiehuis Slim Wonen geeft huiseigenaren en huurders gratis onafhankelijke 
voorlichting over slim energie besparen en opwekken. Via de website www.
energishuisslimwonen.nl kun je bijvoorbeeld een gratis woning quickscan doen, 
controleren of je dak geschikt is voor zonnepanelen of een gesprek met een energiecoach 
inplannen. Het Energiehuis Slim Wonen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Thema-avonden
Het Energiehuis Slim Wonen biedt ook gratis online thema-avonden aan. Voor de maand 
juni staan de volgende onderwerpen gepland:
• Maandag 7 juni: Zonnepanelen, zelf elektriciteit opwekken
• Maandag 14 juni: Warmtepomp, een slimme oplossing voor jou?
• Maandag 21 juni: Slimme isolatie, wat je bespaart hoef je niet op te wekken
• Maandag 28 juni: Woning Quickscan workshop

Kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl voor meer informatie. 

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

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.

● Melding gebruik openbaar gebied
9 juni Buitenspeeldag Jeugdvakantiewerk Someren-Eind

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.
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Wilt u zeker weten dat u NL-Alert ontvangt? 
Laad uw mobiele telefoon op en 
laat ‘m aanstaan
9 op de 10 Nederlanders ontvangen NL-Alert bij een noodsituatie. 
Ook 73% van de mensen van 75 jaar en ouder ontvangt een NL-
Alert. Dit aantal is een stuk lager dan het gemiddelde. Misschien 
heeft u dit wel eens gemist, bijvoorbeeld omdat uw mobiele 
telefoon uit stond. Wilt u er zeker van zijn dat u een NL-Alert 
ontvangt bij een noodsituatie? Zorg er dan voor dat uw mobiele telefoon is 
opgeladen én aanstaat. 

Wanneer uw mobiel uitstaat, bestaat de kans dat u een NL-Alert mist. Dan kunt u 
erop vertrouwen dat u op andere manieren geïnformeerd wordt bij een noodsituatie. 
Bijvoorbeeld door buren of familie uit de buurt. Maar blijkbaar vragen maar weinig 
mensen hun buren of familie om hen te informeren bij een noodsituatie.

Laad ‘m op en laat ‘m aan
Om NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiel opgeladen zijn én aanstaan. NL-Alert wordt 
alleen tijdens de noodsituatie verstuurd en komt niet binnen wanneer u uw mobiele 
telefoon op een later moment weer aanzet. NL-Alert werkt daardoor anders dan een 
sms-bericht of voicemail. Staat uw mobiele telefoon uit, dan mist u het. NL-Alert klinkt 
anders dan een sms of WhatsApp-bericht. Voor het ontvangen van NL-Alert hoeft u 
verder niets in te stellen op uw mobiele telefoon, het werkt automatisch. Het is gratis 
en anoniem en uw telefoonnummer blijft onbekend. 

NL-Alert testbericht 7 juni 12.00 uur
Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert te ontvangen? Op maandag 7 juni rond 12.00 
uur zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit. Aan de hand van het testbericht 
ervaart u hoe een NL-Alert klinkt en eruitziet. Zorg er dus voor dat uw mobiel aanstaat, 
zodat u het NL-Alert testbericht dan kunt ontvangen.

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 20 t/m 27 mei 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 38), oprichten van een woonhuis  

25-05-2021);
 - Beukelaar 31, uitbreiden van een woonhuis (25-5-2021);
 - Drievennestraat ongen., oprichten van een dubbel woonhuis (20-5-2021);
 - Gelderselaan 18, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(25-5-2021);
 - Steenoven 25, oprichten van een erker aan de voorgevel van een woonhuis  

(20-5-2021);
 - Waterlaat ongen. (Groote Hoeven kavel 44), oprichten van een woonhuis  

(20-5-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 20 t/m 27 mei 2021 is de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden  (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
Keizerstraat 83, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (26-5-2021);

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 omgevingsvergunningen

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 4 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage 
liggen de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen voor:
 - Gildeplein ongen. en Somerenseweg ongen., inzake het oprichten van 6 CPO 

woningen;
 - Groesbaan ongen., inzake het realiseren van een zonnepark Diepenhoek, kadastraal 

bekend gemeente Someren, sectie/nummer(s) G 3405;
 - Limburglaan ongen., inzake het realiseren van een zonnepark Limburglaan, 

kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/nummer(s) G 5433.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan deze 
projecten door middel van omgevingsvergunningen 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 
(Gildeplein/ Somerenseweg planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02021006-
OW01)
(Groesbaan ongen. Zonnepark Diepenhoek NL.IMRO.0847.OV02021004-OW01)
(Limburglaan ongen. Zonnepark Limburglaan NL.IMRO.0847.OV02021003-OW01)

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder 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.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 20 t/m 27 mei 2021 zijn de volgende verlengingen van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Houtbroekdijk 15, verbouwen van een woonboerderij (27-05-2021);
 - Kerkepad 6a, verbouwen van praktijkgedeelte naar woonhuis (20-05-2021);
 - Kerkenhuis 4, afwijken van de bestemming t.b.v. het legaliseren van twee 

bestaande bijgebouwen (20-05-2021).
Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Kanaaldijk-zuid 1d, voor het oprichten van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 11 mei 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 4 tot 18 juni 2021.


