
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

Kempische heideschapen in het Gebergte Lierop
In opdracht van de gemeente Some-
ren grazen eind mei Kempische hei-
deschapen in het Gebergte in Lierop. 
Vorig jaar is hier voor het eerst mee 
gestart. Een schaapsherder begeleidt 
de kudde. De schapen verblijven er 
naar verwachting ruim een week.                                                                    

Het Gebergte is een bijzonder stuif-
zandheidegebied wat gekenmerkt wordt 
door het hoge aantal jeneverbessen. 
Deze jeneverbesstruwelen zijn in het 
verleden gevormd langs de zogenoemde 
schapendriften (‘schapensnelwegen’). 
Waarschijnlijk speelde de schapen-
begrazing een belangrijke rol bij het 
verspreiden en kiemen van deze 
bijzondere plantensoort. 

Twee graasrondes (juni en oktober)
Om de kwaliteit en de ontwikkeling van 

de jeneverbessen en heideterreinen 
te optimaliseren worden dit jaar twee 
graasrondes uitgevoerd; een ronde in juni 
en oktober. Deze begrazing wordt ook de 
komende jaren voortgezet. 

Structuurvariatie 
De schapen houden het terrein open 
en zorgen voor structuurvariatie met 
stuifzand, korte vegetatie en oude 
heidestruiken. Typische heidesoorten als 
levendbarende hagedis, blauwvleugel-
sprinkhaan, nachtzwaluw en de zeldzame 
boszandloopkever profi teren van deze 
structuurrijke heide. 

Honden aan de lijn
De kudde zal overdag op de heide grazen. 
’s Nachts en in het weekend staan de 
schapen in een nachtraster van fl exibele 
netten (met stroom). De gemeente 

vraagt bezoekers van het Gebergte om 
hun honden aangelijnd te houden en hen 
uit de buurt van de kudde te houden.

Vrijdag 11 juni a.s.:
Wegwerkzaamheden op 
diverse wegen
Eens in het jaar brengen wij nieuw 
slijtlagen aan op verschillende 
wegen in onze gemeente. Een 
slijtlaag is een dunne laag steentjes 
die op een bestaande verouderde 
asfaltweg wordt aangebracht. 
Dit wordt gedaan om verouderde 
asfaltweg veilig te houden. 
Op vrijdag 11 juni zijn diverse 
locaties aan de beurt. Tijdens de 
werkzaamheden is de weg tijdelijk 
afgesloten voor al het verkeer.

Locaties
• Steegstraat
• Achterweg
•  Beliënberkdijk
•  Kruisbaan
•  Groeneweg
•  Smulderslaan
•  Kuilerweg

De werkzaamheden zullen enkele uren 
in beslag nemen. Nadat de slijtlaag is 
aangebracht blijft er split achter op de 
rijbaan. Dit split moet door het verkeer 
worden ingereden. Als u over deze 
straten rijdt, hou dan rekening met 
slipgevaar en opspattend split en rij niet 
harder dan 30 kilometer per uur. 

Waarschuwing voor fi etsers
Het losliggende split zorgt voor ook voor 
minder grip voor fi etsers. We vragen 
fi etsers extra voorzichtig te zijn, vooral 
in de bochten.
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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.

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacatures

Webinar kruidenrijk grasland  goed 
bezocht
Op woensdagavond 26 mei is de webinar van Onweerstaanbaar Someren 
over kruidenrijk grasland goed bezocht door boeren, particulieren en 
adviseurs. 

Tijdens deze webinar gaf een expert van adviesbureau Aequator Groen & Ruimte 
toelichting bij de ervaringen van boeren met kruidenrijk grasland in Someren. Zij 
zijn eind april en begin mei bezocht in het kader van het project Onweerstaanbaar 
Someren. Verschillende effecten op de bodem, de koeiengezondheid, het bodemleven 
en omgaan met droogte zijn onder meer besproken. 

Ook vertelde Roy Kuenen van DSV Zaden over de teelt en de inpassing in de 
bedrijfsvoering en werden ervaringen met onder meer bemesting, maaien en zaaien 
gedeeld.

Adviesbureau Aequator heeft contact met drie boeren in Someren en drie net erbuiten 
die ervaring hebben met kruidenrijk grasland. Indien gewenst kan Aequator ook jou 
in contact brengen met een collega-agrariër om zaken af te stemmen.

Als je zelf agrariër bent in Someren, dan 
kun je op www.bodembeheersomeren.
nl kijken voor meer informatie. Neem 
contact op met marts@aequator.nl en 
laat gratis een bedrijfsscan bodem-
water uitvoeren en verken meteen 
of je een fi nanciële bijdrage voor te 
nemen maatregelen kunt krijgen. 
Kruidenrijk grasland is zeker een van 
de maatregelen die daarin past.

Volg de gemeente via

@gemsomeren

Volg de gemeente via

@gemsomeren
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Gemeentenieuws

Hergebruik blad uit bladkorven
De afgelopen drie weken is er bladkompost 
aangebracht bij een aantal bomen aan 
de Provincialeweg en de Somerenseweg. 
De gemeente hoopt hiermee meer 
biodiversiteit te krijgen en nog beter voor 
onze natuur te zorgen. Als gemeente dragen 
we graag bij aan biodiversiteit. We testen 
daarvoor graag nieuwe ontwikkelingen uit. 
Zo worden jaarlijks de herfstbladeren 
verzameld in bladkorven en afgevoerd. 
Als we kijken naar de voedselkringloop bij 
een boom, dan halen we daarmee eigenlijk 
‘voedsel’ weg wat een negatief effect heeft 
op de biodiversiteit en een verslechtering van de groeiplaatsen van bomen en struiken. 

Het afgevoerde blad van het afgelopen najaar (2020) is dit keer verwerkt bij een 
groenrecycling. Hier is het natuurlijk proces  ‘omzetting van bladresten naar organisch 
voedsel’ versneld uitgevoerd. Dit organisch voedsel (bladcompost) hebben we vervolgens 
onder de berkenbomen aan de Provincialeweg en bij een aantal eikenbomen aan 
de Somerenseweg uitgestrooid. We gaan nu kijken wat de voor- en nadelen van dit 
bladcompost zijn. Mocht het veel voordelen hebben dan gaan we dit mogelijk voortaan 
overal zo doen. 

Elektrisch wagentje in gebruik om 
Someren schoon te houden
Frans vande Bogaard, die zorgde voor een schoon Someren, nam onlangs afscheid. 
Voor zijn vertrek heeft hij samen met zijn opvolger Albert het eerste volledig elektrisch 
vrachtwagentje uitgezocht voor de gemeente Someren. Dit wagentje wordt gebruikt 
om Someren mee schoon te houden.

Met trots lieten Frans en Albert, in het Julianapark, het vrachtwagentje zien aan 
wethouder Swinkels. Voortaan gaat Albert op pad, met deze automaat met dichte bak, 
om plantsoenen en stoepen schoon te houden. Dit wagentje kan worden opgeladen via 
een normaal stopcontact.

Zoals Frans zei: “Someren Schoon heeft de boventoon!”

Heeft u het NL-Alert testbericht ontvangen?

Ontving u het NL-Alert testbericht op maandag 7 juni? Dan weet u hoe het is om 
een NL-Alert te ontvangen. Toch is het ontvangen van het NL-Alert testbericht 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen denken dat de ‘vaste lijn’ 
voldoende is om bereikbaar te zijn, en hebben hun mobiele telefoon uitstaan. 
Of zeggen: “als ze mij nodig hebben, weten zij me wel te vinden.”

Herkent u dit bij mensen in uw buurt? Het kan belangrijk zijn om altijd bereikbaar te zijn. 
Een NL-Alert krijgen we immers niet zomaar. Dan is het wel een veilig idee om te weten 
dat ook de mensen in uw buurt op de hoogte zijn. Ook zij weten zo wat er aan de hand 
is en wij zij moeten doen. Bent u de buurtbewoner die de meeste buren wel kennen? Ga 
het gesprek met uw buren aan. En geef uw buren deze boodschap mee: ‘Laad ‘m op en 
laat ‘m aan. 

Ga het gesprek aan
Mochten uw buren niet altijd bereikbaar willen zijn, dan kunt u aangeven dat u hen 
informeert bij een noodsituatie. Ook kunt u aangeven dat het wegleggen van de mobiele 
telefoon een goede optie kan zijn, bijvoorbeeld in een andere kamer of in een la. Het 
harde, doordringende geluid van NL-Alert verschilt van een gewoon bericht en is goed 
hoorbaar, ook op meer afstand.

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 gemeenteraad? 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 griffiers; 
Waarom raadslid worden, 2 raadsleden vertellen waarom.

Woensdag 22 september:  Hoe werkt de ambtelijke organisatie en hoe zit het met de 
financiën? Uitleg door o.a. gemeentesecretarissen.
Speeddaten met raadsleden.

Dinsdag 28 september:  Debatteren: leer de kneepjes van het vak! (Debat Instituut).

Dinsdag 5 oktober (Asten): Raadsvergadering bijwonen en uitreiking certificaat.

Donderdag 21 oktober (Someren): Raadsvergadering bijwonen en uitreiking certificaat.

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 griffiers. Voor de gemeente 
Someren is dit j.ookstijkd@someren.nl, tel. (06) 53 51 45 94. Voor de gemeenste Asten 
is dit m.vanerp@asten.nl, tel. (06) 57 31 33 06.

Coronavergoeding woonkosten (TONK) 
voor inwoners verhoogd
De TONK-regeling is er sinds dit jaar voor inwoners die door corona financiële problemen 
hebben. TONK is een vergoeding als de huur of hypotheek niet meer betaald kan worden. 
Er is tot nu toe minder gebruik van gemaakt dan ingeschat. Terwijl de nood bij sommige 
mensen hoog is. De gemeenten Someren, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond en Laarbeek hebben besloten om de TONK-regeling ruimer te maken. Het bedrag 
dat inwoners ontvangen is verhoogd naar 1.750 euro of 3.000 euro, afhankelijk van de 
persoonlijke situatie. Het vermogen telt voortaan ook niet meer mee bij de toekenning. 
De aanvraagperiode is verlengd tot 1 oktober 2021. Inwoners van wie het inkomen flink 
gedaald is én die huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, worden opgeroepen om 
TONK aan te vragen. Aanvragen kan makkelijk en vertrouwd via www.senzer.nl/tonk.

Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een eenmalige gift 
voor woonlasten (huur of hypotheek). De hoogte van de TONK uitkering hangt af van de 
specifieke situatie. Het gaat om minimaal 1.750,- en maximaal 3.000.- euro.

Wie komt in aanmerking voor de TONK? 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - ondanks alle steunpakketten - buiten de 
diverse regelingen vallen; ondernemers, maar ook andere inwoners. De TONK is voor alle 
inwoners ouder dan 18 jaar uit  Someren, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond en Laarbeek. Inwoners komen in aanmerking als hun huishouden - vanwege 
de corona-maatregelen - in januari 2021 tussen de 25% en 100% minder inkomen 
had dan in januari 2020. Daarnaast wordt er gekeken naar de totale woonlasten. Voor 
ondernemers met een Tozo-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.

TONK aanvragen? 
De TONK-uitkering is digitaal via www.senzer.nl/TONK aan te vragen. Dit gaat veilig via 
DigiD. Belangrijk is om de aanvraag volledig en eerlijk in te vullen én ook de gevraagde 
gegevens mee te sturen. De TONK kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 oktober 2021.
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Omgevingsvergunningen
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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

Op 27 mei 2021 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend:
 - Kerkendijk 72, renoveren van een woonhuis.

In de periode van 28 mei t/m 3 juni 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Ambachten 11, uitbreiden van een gereedschapsslijperij (2-6-2021);
 - Bennenbroekstraat 39, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (2-6-2021);
 - Peelrijtweg ongen., oprichten van een woonhuis (30-5-2021);
 - Verdonkstraat 3, verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw (1-6-2021);
 - Waterlaat ongen.(Groote Hoeven kavel 45), plaatsen van een tijdelijke woonunit 

(2-6-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 28 mei t/m 3 juni 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 44a unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (1-6-2021);

 - Dorpsstraat 92, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (31-5-2021);
 - Slievenstraat ongen. (tussen Slievenstraat en Noorderlaan), aanleggen van 

waterbuffers (2-6-2021).

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.

• ●Verlengen beslistermijn

In de periode van 28 mei t/m 3 juni 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Haagdoornweg ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit  (3-6-2021).

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

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 financiële 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. 

Naam Geboortedatum Geboorteplaats
Anna K. Staszczuk 19-12-1965 Mikołajki, Polen
Gunita Veisberga 26-01-1971 Onbekend, Onbekend
Ştefan Toma 20-02-1977 Făurei, Roemenië
Ionela V. Sintion 02-03-1994 Buzău, Roemenië
Edgars Smirnova 18-08-1997 Onbekend, Onbekend
Patryk Rogaszewski 13-03-1990 Gorzów Wielkopolski, Polen
Piotr K. Nowacki 13-08-1983 Ruda Śląska, Polen

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”.

Uitgeschreven uit de basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de  
basisregistratie personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. Uitschrijving 
vindt plaats met als reden: onbekend buitenland, volgens artikel 2.21 en 2.60 van de wet 
BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Naam Geboortedatum Geboorteplaats
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
Ancuţa M. Voinea 09-09-1982 Gura Humorului, Roemenië
Nevers F. Voinea 20-05-2002 Suceava, Roemenië
Florin Rusu 02-10-1988 Călărași, Roemenië

Bovenstaande personen zijn uitgeschreven op 29 april 2021. 
Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan binnen 
zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Someren via tel. (0493)494 888 of per e-mail: gemeente@someren.nl.

Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van 
Someren, Postbus 290, 5710 AG  Someren. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken 
om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende  
beslissing op bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA  ‘s-Hertogenbosch.


