
Algemene informatie

Contact
Bezoek/Post:  Wilhelminaplein 1, 
 5711 EK Someren
Telefoon:  (0493) 494 888
E-mail:  gemeente@someren.nl
Website:  www.someren.nl

Openingstijden gemeentehuis 
vanaf 5 juli
Maandag tot en met donderdag: 8.30-17.00 uur
Vrijdag: 8.30-12.30 uur
Maandagavond: 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl
of telefonisch
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

Gemeentenieuws digitaal
Indien u wekelijks het gemeentenieuws via e-mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor gratis 

aanmelden. Stuur hiervoor een mailtje naar communicatie@someren.nl onder vermelding van 
aanvragen abonnement gemeentepagina.

Eigenaar aanhanger 
gezocht

Tijdens een controle door de gemeente 
Someren is op een adres deze aanhanger 
met blauw zeil aangetroffen.
De gemeente heeft deze aanhanger, zonder 
kentekenplaten afgevoerd.

De rechtmatige eigenaar, die iets kan 
vertellen over deze aanhanger, kan contact 
opnemen met de gemeente, tel. (0493) 
494 888.
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Gratis zonnebrandcrème in zwembad de Diepsteeckel
Voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers heeft de gemeente op het terrein van zwembad de Diepsteeckel 
dispensers met zonnebrandcrème opgehangen. Dit om de kans op huidkanker te verkleinen. 

Drastische toename huidkanker
Verbranding en langdurige blootstelling 
verhogen de kans op huidkanker. In 
2019 kregen meer dan 70.000 mensen 
huidkanker, de meest voorkomende vorm 
van kanker in Nederland. Volgens KWF 
Kankerbestrijding is bijna de helft van de 
Nederlanders het afgelopen jaar minstens 
één keer verbrand en is het aantal gevallen 
van huidkanker de laatste jaren drastisch 
toegenomen.

Gezondheidsrisico’s voorkomen
Gemeente Someren wil zwembadbezoekers 
helpen om zich goed te beschermen tegen 
blootstelling aan de zon. Uit onderzoek 
is gebleken dat een op de vier kinderen 
verbrandt. Vaak wordt vergeten om zich in 
te smeren. Doordat er nu vier dispensers 
met zonnebrandcrème zijn opgehangen 
op het terrein hoopt de gemeente dat 
insmeren vanzelfsprekender wordt. Samen 
kunnen we er dan voor zorgen dat de kans 
op huidkanker wordt verkleind.

Wijzigingen zwembad per 26 juni
Sinds zaterdag 26 juni jl. is zwembad 
de Diepsteeckel weer geopend voor 
maximaal 1200 bezoekers per dag. Buiten 
het zwemwater moet iedereen 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. Als we hier 
samen aan voldoen kunnen we er nog een 
spetterend zwemseizoen van maken.

Zwemkaartje online reserveren
Wil jij gaan zwemmen bij de Diepsteeckel? 
Reserveer dan vooraf een kaartje via 
www.somerennl/zwembad.
Een toegangskaartje kost € 2,50 per 
persoon. De zwembadmedewerkers 
verwelkomen je graag!

AutoMaatje Asten-Someren weer 
volledig ‘open’
Nu de wereld weer ‘open gaat’, gaat ook AutoMaatje Asten-Someren weer 
volledig ‘open’. Vanaf 1 juli kunnen mensen naast medische ritten ook weer 
ritten aanvragen voor vervoer naar een verjaardag, een winkel, een bezoek of 
de kapper. 

De leuke dingen in het leven
“Sinds oktober vorig jaar reden we alleen 
medisch noodzakelijke ritten. Nu kunnen 
we gelukkig weer alle ritten aannemen. 
Dat betekent ook weer de zogenaamde 
‘sociale ritten’ naar verjaardagen, 
bijeenkomsten of voor een kop koffi e bij 
familie, een vriend of vriendin. Heel fi jn, 
want er zijn steeds meer activiteiten 
die weer van start gaan. Zo kunnen we 
eraan bijdragen dat mensen daar weer naar toe kunnen gaan.”, aldus Mireille Bohnen, 
coördinator van AutoMaatje van Asten-Someren. 
Omdat in de auto anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, is het dragen van 
een mondkapje vooralsnog verplicht tijdens de rit. 

Chauffeurs gezocht
“Nu het aantal ritten weer stijgt, is het soms best een puzzel om de planning rond te 
krijgen. We rijden nu veel naar vaccinatielocaties. De verwachting is dat na de zomer 
weer meer wekelijkse activiteiten beginnen. Dat zorgt voor een verdere toename van het 
aantal ritten na de zomermaanden. Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe chauffeurs, 
vertelt Silvia Bouwmans, ook coördinator van AutoMaatje. “Geïnteresseerden kunnen 
zich bij ons melden, graag zelfs!”

Chauffeur voor AutoMaatje iets voor jou? 
Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je rijdt. Met jouw inzet word je van onschatbare 
waarde voor anderen. Voor meer informatie of aanmelden: automaatje@oniswelzijn.nl 
of (0493) 44 12 66.

Zaterdag 3 juli a.s.:  

Textielinzameling
Zaterdag 3 juli 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.

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

2 juli Buurt BBQ Verdonckstraat
3 juli:  Dwars dur Dend 
5 t/m 9 juli Militaire oefening

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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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
vacature

Wil jij het verschil maken voor de inwoners van gemeente
Someren? Wij zoeken een gedreven en enthousiaste spin in
het web die de gemeente vertegenwoordigt binnen het 
sociaal domein met een focus op de WMO.

Beleidsmedewerker
Maatschappelijke
Ontwikkeling
32 uur per week /HBO niveau

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl
Functiewaardering schaal 10, max. € 4.494, bij 36 uur/week
Solliciteer vóór dinsdag 6 juli 2021

Commissievergaderingen

Binnenkort, op woensdag 7 juli en donderdag 8 juli aanstaande, vergaderen de 
commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen 
zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Spreekrecht
Insprekers kunnen zich melden bij de griffi er door een e-mail te sturen naar de griffi er 
(j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888. 

Op woensdag 7 juli om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Op de agenda 
staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 9 juni 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen van de Transitievisie Warmte Gemeente Someren 1.0.
5. Vaststellen Verordening Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 

Someren 2021-2022 en vastleggen IP-post.
6. Ingekomen stukken/mededelingen:

a. Informatie over voorlopige jaarstukken 2020 ODZOB;
7. Rondvraag.

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! 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 

Op donderdag 8 juli om 20.00 uur vergadert de commissie Burger en bestuur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Intergemeentelijke samenwerking.
4. Instemmen met verlenging van het contract Crowe Foederer als accountant van de 

gemeente Someren.
5. Instemmen met de Zomernota 2021.
6. Ingekomen stukken/mededelingen:

a. Informatie over verslag archief- en informatiebeheer 2020;
b. Informatie over jaarverantwoording kinderopvang Someren 2020;
c. Informatie over eerste Bestuursrapportage 2021;
d.  Meicirculaire 2021.

7. Rondvraag.
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Omgevingsvergunningen

• Ontwerpwijzigingsplan Reigerstraat 4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat met ingang van 2 juli 2021 het ontwerpwijzigingsplan “Reigerstraat 
4” met identifi catienummer NL.IMRO.0847.BP02020024-OW01 gedurende zes weken 
ter inzage ligt. De termijn eindigt op 12 augustus 2021.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan
Dit ontwerpwijzigingsplan ‘Reigerstraat 4’ voorziet in het aanduiden van de (tweede) 
agrarische bedrijfswoning aan de Reigerstraat 4 te Someren als plattelandswoning.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) in het gemeentehuis tijdens openingstijden. 
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.IM-
RO.0847.BP02020024-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijke-
plannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Indienen zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze 
indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 
AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak 
worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen 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 18 t/m 24 juni 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Brimweg 29, kappen van bomen (24-6-2021);
- Dorpsstraat 63, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (22-6-2021);
- Heikantstraat 50, vervangen van een schuur (18-6-2021);
- Hoevenstraat en Ter Craene ongen., oprichten van vijf woonhuizen (21-6-2021);
- Kraaiendijk 9, oprichten van een melkrundveestal (24-6-2021);
- Smulderslaan 45, veranderen van een inrichting (revisie milieu) 

(19-6-2021);
- Waterlaat ongen. (Groote Hoeve kavel 45), plaatsen vaneen tijdelijke 

woonunit (24-6-2021).
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• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 18 t/m 24 juni 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Bongerd 8, vervangen van het dak van een woonhuis (22-6-2021);
 - Kerkendijk 72, renoveren van een woonhuis (23-6-2021);
 - Kerkepad 6a, verbouwen van een praktijkgedeelte naar woonhuis (23-6-2021);
 - Vaarsehoef 3, oprichten van een activiteitencentrum met overdekte rijbak (21-6-

2021);
 - Vaarselstraat 86 en 86a, splitsen en verbouwen van een woonhuis (22-6-2021);
 - Witvrouwenbergweg 11c en 13d, oprichten van een carwash met bedrijfsruimte 

(22-6-2021)

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen / te weigeren kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezon-
den schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Some-
ren, 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 indie-
nen 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.

• Verleende 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 2 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Industrielaan 8, inzake het oprichten van een verbinding tussen bestaande bouw 

en nieuwbouw.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1.  Bouw
2.  Handelen in strijd met regels RO

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

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 
(planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02021002-VS01)

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-Her-
togenbosch. 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 procedu-
re 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 18 t/m 24 juni 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Garve ongen. En Waterlaat ongen., oprichten van 19 woonhuizen (23-6-2021);

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsver-
gunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.


