
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 
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

Onderneem actie vóór 1 januari 2022!
Komst nieuwe Omgevingswet verandert procedures voor 
o.a. (ver)bouwen
Over één jaar, op 1 juli 2022, gaat de 
nieuwe Omgevingswet in. Met deze wet 
wil Nederland de regels voor ruimtelijke 
ontwikkeling eenvoudiger maken. Als u 
straks bijvoorbeeld een schuur of dakkapel 
wilt bouwen, dan heeft u nog maar met één 
wet te maken, de Omgevingswet. Deze wet 
vervangt namelijk alle wetten en regels 
van de fysieke leefomgeving. Oftewel alle 
wetten en regels die met wonen, ruimte, 
infrastructuur, milieu en water te maken 
hebben. Door de overgang van de huidige 
wetten naar de nieuwe Omgevingswet, 
veranderen straks ook de huidige 
procedures. Mocht u (ver)bouwplannen 
hebben, check dan tijdig of deze in het 
bestemmingsplan passen. Verzoeken voor 
het aanpassen van een bestemmingsplan 
die vóór 1 januari 2022 zijn ingediend 
kunnen nog volgens de huidige procedures 
in behandeling worden genomen. Daarna 
zal volgens de nieuwe wet gewerkt moeten 
gaan worden.

(Ver)bouwplannen
Heeft u (ver)bouwplannen die passen in 
het bestemmingsplan en waarvoor een ver-
gunning nodig is, dan kunt u daarvoor een 
omgevingsvergunning aanvragen. Aan-
vragen die vóór ingang van de Omgevings-
wet (1 juli 2022) worden ingediend, wor-
den nog via de huidige procedures afge-
handeld.
Als u een perceel, gebouw of ruimte anders 
wilt gebruiken dan is toegestaan volgens 
het bestemmingsplan, dan kunt u bij de 
gemeente een verzoek indienen om een 
bestemmingsplan te wijzigen. Voordat u 
een offi cieel verzoek indient, kunt u ook 
eerst een principeverzoek indienen. 

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de 
grond gebruikt mag worden en wat op 

de grond gebouwd mag worden. Het 
bestemmingsplan bepaalt dus of op 
een bepaalde locatie bijvoorbeeld een
sportcomplex, camping of manege toe-
gestaan is. Ook wordt geregeld waar 
winkels, horeca, woningen en bedrijven 
mogen komen of uitbreiden. Op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bekijken 
welke bestemmingsplannen er momenteel 
in de gemeente Someren gelden. 

Deadline aanvragen 
bestemmingsplanwijziging
Het voorbereiden, controleren, aanpassen
en ter inzage leggen van een bestemmings-
plan vraagt de nodige door-looptijd binnen 
de gemeente. Al met al kan gesteld worden 
dat vanaf het indienen van een concept 
wijziging bestemmingsplan tot het uitein-
delijk ter inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan een doorlooptijd zit van 
ongeveer 6 maanden. Daarom geldt voor 
het indienen van een bestemmingsplanwij-
ziging een andere deadline dan voor het in-

dienen van een vergunning die binnen het 
bestemmingsplan past. Aanvragen (con-
cept wijziging bestemmingsplan met bijbe-
horende onderzoeken) die vóór 1 januari 
2022 zijn ingediend, kunnen zeer waar-
schijnlijk nog voor de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet worden afgehandeld. 
Aanvragen die na deze datum worden in-
gediend, kunnen niet meer als aanpassing 
van het bestemmingsplan in behandeling 
worden genomen. Om toch mogelijkheden 
te bieden voor nieuwe ontwikkelingen in 
de periode tussen 1 januari en 1 juli 2022 
gaan we nog met een oplossing komen. 
Hierover informeren wij u later.

Voorkom vertraging
Mocht u (ver)bouwplannen hebben, check 
dan tijdig of uw plannen binnen het 
bestemmingsplan passen. Kijk voor meer 
informatie over de Omgevingswet op www.
someren.nl/omgevingswet of stel uw vraag 
via gemeente@someren.nl.

www.someren.nl

8 juli 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Vanaf maandag 2 augustus 2021:
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart
Op maandag 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model van de Nederlandse 
identiteitskaart geïntroduceerd. De identiteitskaarten hebben vanaf dan een 
aantal nieuwe uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de 
chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart. 

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021
-  Vanaf januari 2021 hebben de nieuwe identiteitskaarten een extra functie, namelijk dat 

u ermee kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.
-  Vanaf maandag 2 augustus worden er bij een aanvraag voor identiteitskaart 

vingerafdrukken van u opgenomen, dit gebeurt ook bij kinderen vanaf 12 jaar. Deze 
worden geplaatst in de chip van de identiteitskaart. Deze chip kan enkel uitgelezen 
worden door de daartoe bevoegde instanties. 

-  Het burgerservicenummer (BSN) komt in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identeitskaarten op vrijdag 30 juli
In verband met de overgang naar de nieuwe identiteitskaarten, kunnen er op vrijdag 30 juli 
geen paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd worden, ook zijn spoedaanvragen niet 
mogelijk. Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.

Huidige identiteitskaart blijft geldig
De huidige identiteitskaarten die nu in omloop zijn, kunnen zonder problemen verder 
gebruikt worden. Natuurlijk wel uitsluitend tot de uiterste geldigheidsdatum van de kaart.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rvig.nl dit is de website van de Rijksdienst 
voor identiteitsgegevens.
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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.
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De dorpsondersteuners en cliëntondersteuners staan voor u klaar 
Loopt u even vast en weet u niet goed bij wie u terecht kunt? Er staan 
verschillende, onafhankelijke hulpverleners voor u klaar. Zo zijn er de dorps- en 
de cliëntondersteuners. Zij kunnen u op weg helpen naar de juiste oplossing of 
instantie.

De ondersteuning van zowel de dorpsondersteuner als cliëntondersteuner is gratis. 
U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.

Dorpsondersteuners 
Heeft u een vraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het 
de dorpsondersteuners. Elke kern heeft een vaste dorpsondersteuner waar u terecht kunt 
met vragen. Bijvoorbeeld vragen over wonen, mantelzorg, fi nanciën en eenzaamheid. De 
dorpsondersteuners denken met u mee en zoeken samen met u naar een oplossing. Zij 
werken samen met de gemeente en diverse andere instanties zoals de politie, LEV-groep 
en Onis Welzijn. 

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 

Cliëntondersteuners 
Heeft u hulp nodig bij het regelen van zorg en ondersteuning? Maak dan gebruik van een 

onafhankelijk cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld: u heeft een gesprek met iemand van de 
gemeente over uw zorgvraag. Een cliëntondersteuner bereidt het gesprek met u voor en 
gaat met u mee naar het gesprek. Hij/zij denkt met u mee, helpt u bij het stellen van 
vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. De cliëntondersteuner 
helpt u om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Hij/zij is uw persoonlijk adviseur en 
helpt u de zorg en ondersteuning te krijgen die bij u past.

Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat wil zeggen dat hij/zij niet verbonden is aan de 
gemeente of aan een andere zorgorganisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u. 

Waar kunt u terecht? 
In Someren zijn meerdere cliëntondersteuners actief. U mag zelf bepalen met wie u 
contact opneemt. Zie ook www.zosomeren.nl/clientondersteuning.  
• KBO-kring Someren, tel. (06) 39579215, www.kring-gemeente-someren.nl 

Voor mensen die vragen hebben op het gebied van zorg en ondersteuning. 
• MEE De Meent Groep, tel. (088) 465 3555, www.MEE@meedemeentgroep.nl

Voor iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte en hun naasten. 

• Naar Keuze, tel. (06) 33726706, www.naar-keuze.nl 
Voor ouders en familieleden van mensen met een (verstandelijke) beperking die een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben. 

• Stichting Ouders en Jeugdzorg, (085) 8771250, www.oudersenjeugdzorg.nl 
Voor ouders die in confl ict zijn met of moeite ervaren in de samenwerking met 
jeugdzorgorganisaties. 

• Zorgbelang Brabant-Zeeland, (013) 2020054, www.adviespuntzorgbelang.nl 
Voor alle inwoners van gemeente Someren. 

Plastic afvalzakken hangen te vroeg aan 
lantaarnpalen

De plasticafvalzakken waarin plastic 
verpakkingen, metaal, en drankkartons 
(PMD) verzameld worden, hangen veel 
te vroeg aan de kroonringen. Hierover 
komen klachten binnen bij de gemeente.

In de gemeente Someren kroonringen 
aan lantaarnpalen bevestigd om de PMD-
zak aan op te hangen. Dit gemeente 
heeft hier voor gekozen om te voorkomen 
dat deze zakken bij harde wind rond gaan 
waaien. Het blijkt nu dat in sommige 
straten enkele tientallen kroonkringen 
gebruikt worden als opslagplek. De 
zakken worden aan de ring gehangen zodra ze vol zijn. Dat veroorzaakt overlast voor 
bewoners die vlakbij een lantaarnpaal met kroonring wonen en geeft een rommelig 
straatbeeld.

De plasticzakken mogen pas ná 20.00 uur op de avond voor de inzameling en uiterlijk 
vóór 7.30 uur op de inzameldag aan de kroonring gehangen worden. De gemeente 
rekent op uw medewerking! De volgende inzameling vindt plaats op maandag 12 juli.

Zonnepanelen kopen via de gemeente

Gemeente Someren is één van de 12 gemeenten die meedoet aan De Groene 
Zone. Woningeigenaren kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten 
plaatsen zonder eigen investering. In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, lost 
u de lening maandelijks af bij de gemeente. Het regionale zonnepanelenproject 
loopt tot 1 april 2022.

Nog budget voor 95 woningen
In de gemeente Someren zijn inmiddels al diverse zonnepaneleninstallaties (meer 
dan 1000 panelen) geplaatst door De Groene Zone. Er is nu nog budget voor zo’n 
95 particuliere woningen. Met zonnepanelen bespaart u al vanaf de eerste maand geld: 
de opbrengst is namelijk hoger dan de maandelijkse afl ossing. Goed voor het milieu, 
en voor uw portemonnee. 

Aanmelden
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met www.degroenezone.nl, info@
degroenezone.nl of bel (085) 2083136 en start deze zomer nog met het opwekken van 
je eigen zonne-energie. U kunt tot 1 april 2022 een aanvraag indienen bij de Groene 
Zone. Daarna stopt het zonnepanelenproject.

Nota geluidbeleid 2021

Sinds 2007 heeft de gemeente Someren een Nota geluidbeleid. Deze nota vormt de basis 
voor geluidsvoorschriften voor vergunningsplichtige en meldingsplichtige bedrijven. 
Hierbij wordt gekeken naar de lokale situatie en er kan maatwerk worden geleverd. 
De laatste aanpassing van het geluidbeleid is van 2013. Door veranderingen in het 
rijksbeleid zijn aanpassingen noodzakelijk. 
Met de komst van het Activiteitenbesluit is de landelijke overheid de weg ingeslagen 
van zaken makkelijker maken en meer landelijke regels invoeren die voor veel meer 
bedrijven gelden. Deze bedrijven worden, naast het Activiteitenbesluit, ook nog 
gecontroleerd aan het geluidbeleid van Someren. Dit brengt meer onderzoeken en werk 
met zich mee. Dit zorgt voor extra kosten en tijd. Ook wordt niet voldaan aan het doel 
van het Activiteitenbesluit, namelijk het makkelijker maken van werkwijzen en regels. 
De Nota Geluidbeleid 2021 is daarom alleen nog te gebruiken voor vergunningsplichtige 
bedrijven. Meldingsplichtige bedrijven (type A/B) moeten zich houden aan de landelijke 
regels van het Activiteitenbesluit. Eerder vastgestelde maatwerkvoorschriften blijven 
gelden. 
Met deze aanpassing wordt, zonder het belang van burger, bedrijf en milieu schade toe 
te brengen, de lasten- en regeldruk voor gemeente als voor bedrijven minder. 

Door de komst van de Omgevingswet in 2022 zijn de aanpassingen beperkt tot 
bovenstaande, het verkleinen van het toepassingsbereik. De Nota geluidbeleid 2021 is 
op 1 juli 2021 in werking getreden.

Bekijk de nota op www.someren.nl �           Raad en college �           Regelgeving, beleid �           Beleid 
�           Milieu en water
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Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 15 juli 2021 is er een openbare hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1 en 
begint om 19.30 uur.

Speciale maatregelen
We moeten nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Daarom kan 
slechts een beperkt aantal personen in de hoorruimte aanwezig zijn. Toehoorders 
worden niet tot de hoorruimte toegelaten.
Toehoorders kunnen deze hoorzitting volgen via een digitale verbinding (via Microsoft 
Teams). 
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken?  
Neem dan uiterlijk woensdag 14 juli a.s. contact op met de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212 of 
g.meulensteen@asten.nl.

De zaken die besproken worden
19.30 uur  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van Someren op een verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Someren om een verzoek om een tegemoetkoming in 
planschade af te wijzen.

20.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Asten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
verbouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Oliemolen 8 in 
Asten.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212.

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.

● Evenementen
14 t/m 16 juli Tour dur Lierop

● Melding gebruik openbaar gebied
10 juli  Musical Mad World, Natuurtheater De Donck
10 juli Muziektheater Proefkonijnen, Natuurtheater De Donck
11 juli Musical Peter Pan, Natuurtheater De Donck
11 juli Muziekmiddag KBO, pastorietuin 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.

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft 
tot gevolg dat onderstaande officiële bekendmakingen voortaan verplicht in het 
elektronische gemeenteblad van de gemeente Someren gepubliceerd moeten 
worden. U vindt deze bekendmakingen via www.officielebekendmakingen.nl 
Uit dienstverleningsoogpunt blijven wij voorlopig alle bekendmakingen daarnaast 
ook nog in ’t Contact publiceren. U kunt aan de publicatie in ’t Contact echter geen 
rechten ontlenen. 

• Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 7-11 en ong.
Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de ver-
gadering 24 juni 2021 het bestemmingsplan “Heikantstraat 7-11 en ong.” gewijzigd 
(identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019017-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud vastgesteld bestemmingsplan 
Het vastgesteld bestemmingsplan “Heikantstraat 7-11 en ong. Someren” voorziet in 
sanering van de bedrijfsbebouwing ten behoeve van de intensieve veehouderij in het 
kader van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling dan wel de provinciale ‘Stalderingsrege-
ling’. 
In samenhang met deze sanering worden twee Ruimte-voor-Ruimte woningen gerea-
liseerd aan Heikantstraat ong., gelegen aan de overzijde van de locatie Heikantstraat 
7-11 te Someren.

Inhoud Besluit hogere grenswaarden 
Burgemeester en wethouders hebben op 18 mei 2021 het Besluit hogere grenswaar-
den vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de twee op te 
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richten Ruimte-voor-Ruimte woningen ter plaatse. Uit het akoestisch rapport blijkt dat 
beide woningen vanwege verkeer op de Heikantstraat aan de oostzijde hoger wordt 
belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaar-
de. Hiervoor is een hogere waarde procedure doorlopen. De op te richten woningen 
hebben beide de mogelijkheid voor een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee is ook een goed aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat in beide woningen geborgd. 

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 9 juli 2021 
gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 10 juli tot en 
met 20 augustus 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) in het gemeentehuis tijden de openingstijden van het gemeentehuis. 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het 
tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IM-
RO.0847.BP02019017-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimte-
lijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden 
geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden 
aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

bij de gemeenteraad heeft ingediend.
 - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of 

zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft 
gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na af-
loop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen 
belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. 
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is 
beslist.

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 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 25 juni t/m 1 juli zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 -  Broekstraat ongen., aanleggen van een inrit (29-6-2021);
 -  Broekstraat ongen., oprichten van een bedrijfspand met kantoor (25-6-2021);
 -  Eindje ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (30-6-2021);
 -  Hugterweg 1, oprichten van een stalling, tuinhuis en carport (28-6-2021);
 -  Kuilvenweg 4, afwijken van de bestemming t.b.v. routegebonden horeca (25-6-

2021);
 -  Ruiter 10, brandveilig gebruiken van een zorgboerderij (30-6-2021);
 -  Wijtenhofstraat 3, verbouwen van een woonhuis (1-7-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 25 juni t/m 1 juli 2021 zijn de volgende verleende omgevingsver-
gunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 -  Amarant 13, oprichten van een woonhuis (25-6-2021);
 -  Peelrijtweg 1, oprichten van een woonhuis (30-6-2021).

Bekendmaking

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer



Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schrif-
telijk 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.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 25 juni t/m 1 juli 2021 zijn de volgende verlengingen van de beslis-
termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):

 -  Kuilerstraat 29, installeren van 90 zonnepanelen (25-6-2021);
 -  Melchertstraat 12, verbouwen van een woonhuis (30-6-2021).

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: 
 -  Boerenkamplaan 32, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge 

het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 13 juli 2020.

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 be-
zwaar en beroep open.
Inzage termijn: Van 9 tot 23 juli 2021.

Gemeentenieuws

8 juli 2021   Meer informatie: www.someren.nl 


