
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

Update werkzaamheden Steemertseweg
Sinds enkele maanden wordt er gewerkt aan de reconstructie van de Steemertseweg, Het gedeelte van Laan ten Boomen 
tot aan de Groenebeemdweg wordt vernieuwd. Gelijktijdig vervangt Enexis de kabels en leidingen.

Werkzaamheden Steemertseweg
De werkzaamheden liggen op schema. 
Dit betekent dat op vrijdag 6 augustus 
het weggedeelte van Laan ten Boomen 
tot en met de Groenebeemdweg volgens 
planning weer opengesteld kan worden 
voor het verkeer. Vorige week is het asfalt 
aangebracht en aansluitend worden de 
fietspaden en parkeerplaats bestraat.

Werkzaamheden Enexis
Nabij de kruising Herselseweg/Kerkenhuis 
wordt een nieuw trafostation van Enexis 
geplaatst. In verband hiermee is het 
fietspad aan de westelijke zijde van de 
Herselsweg vanaf maandag 19 juli tot 
vrijdag 30 juli (gedeeltelijk) afgesloten. 
De fietsers worden ter plaatse om de 
werkzaamheden heen begeleid. 
Op dinsdag 27 juli is overdag de 
Herselseweg geheel afgesloten voor alle 
verkeer vanwege de plaatsing van het 
trafogebouw. Hiervoor wordt een omleiding 
aangegeven.

Op de Steemertseweg, (vanaf de Groene-
beemdweg) en de Herselseweg blijven 
na plaatsing van het trafogebouw nog 
verkeersmaatregelen van kracht vanwege 
de werkzaamheden van Enexis.
Het verkeer wordt hier door middel van 
verkeerslichten langs de werkzaamheden 
geleid. Er is één rijbaan beschikbaar voor 
het autoverkeer, de fietsers worden via het 
oostelijke fietspad geleid.

Ook op het traject Somerenseweg/
Lieropsedijk (van Kromvenweg tot de 
Heesterdijk) worden door Enexis de 
verbindingskabels gelegd. Ook hier zijn 

verkeersmaatregelen van kracht, middels 
verkeerslichten wordt het verkeer geregeld.
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Samenwerkingsconvenant VAC en gemeente Someren
Op donderdag 8 juli is er door Maria van Roosendaal-Mars van de Stichting Voorlichting 
en Advies Commissie Wonen Someren (VAC) en wethouder Theo Maas en wethouder 
Louis Swinkels een samenwerkingsconvenant ondertekend. Met de ondertekening van dit 
convenant is vastgelegd dat de gemeente bij nieuwbouw het levensloopbestendig bouwen 
gaat stimuleren en ontwikkelaars gaat opleggen om advies hierover in te winnen bij het 
VAC. Daarnaast gaat de VAC zich door kosteloze adviezen inzetten om de bestaande 
voorraad meer levensloopbestendig te maken. Het doel is om hiermee de Somerense 
woningvoorraad gereed te maken voor een steeds ouder wordende bevolking. Dit initiatief 
sluit helemaal aan bij de ambitie van de gemeente Someren om een inclusieve gemeente 
te zijn.

De stichting VAC Asten-Someren Voorlichting en Advies Commissie Wonen is een 
onafhankelijke partij die zich sinds 1994 in de gemeenten Asten en Someren inzet voor een 

kwalitatief betere woning en woonomgeving in het belang van de toekomstige bewoner. 
De stichting beoordeelt woningen en de woonomgeving op gebruikskwaliteit vanuit het 
perspectief van de gebruiker. 

Gratis workshop water vasthouden
Wilt u als agrariër meer weten over water vasthouden, droogte en wateroverlast? 
Neem dan deel aan de bijeenkomst op donderdag 22 juli van 13.30-14.30 uur. 
Een expert geeft inzicht in wat u zou kunnen doen om de droogteschade of 
beregeningskosten te beperken. Het waterschap is aanwezig voor al uw vragen 
over water vasthouden en biedt gratis LOP-stuwen aan.

Als agrariër werk je met het weer en heb je te maken met droogte en wateroverlast; soms 
op hetzelfde perceel in één jaar tijd. Wateroverlast treedt eens in de zoveel tijd acuut op. 
Droogte is een sluipend gevaar en komt elk jaar voor. Bij een veranderend klimaat is de 
verwachting dat droogte en wateroverlast meer voorkomen. Daarbij is de verwachting dat 
op de lange termijn, droogteschade een groter probleem gaat worden. U krijgt inzicht in 
wat u  hier aan kunt doen en aan het eind van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om 
naar een geplaatste stuw te kijken.

Meten is weten
In het project Onweerstaanbaar Someren is nu al meer dan een jaar het (grond)waterpeil 
gemeten op 40 locaties verspreid door Someren. In deze bijeenkomst wordt een algemene 
terugkoppeling van de metingen in het gebied gegeven en ziet u op kaarten waar de 
risico’s en waar de kansen liggen.

Gratis toegankelijk voor iedereen in Someren 
Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats en is voor iedereen in Someren toegankelijk en 
gratis, dus nodig gerust uw buren en kennissen uit. De bijeenkomst wordt gegeven 
door Marco Arts, hydroloog bij Aequator Groen & Ruimte en gebiedsregisseur Bodem 
Onweerstaanbaar Someren.

Aanmelden
Meld u aan door te mailen naar ghoms@aequator.nl, dan wordt u op de hoogte gehouden 
van waar deze plaatsvindt. De bijeenkomst is praktijkgericht en toegespitst op 
Someren. Uw vragen of wensen zijn altijd welkom.

Maria van Roosendaal- Mars Louis Swinkels Theo Maas



Gemeentenieuws

www.someren.nl
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Honden in parken voortaan ook welkom

 In alle parken in de gemeente Someren zijn honden voortaan ook welkom. Je kan dus 
voortaan met je aangelijnde hond door een park heen lopen. De borden “Verboden 
voor honden” zijn verwijderd. Natuurlijk wordt van de hondeneigenaar verwacht dat zij 
netjes de poep opruimen en deponeren in de gele of groene afvalbakken die in het park 
of langs de weg staan.

Ga er samen op uit met de duo- of rolstoelfi ets 

Een frisse neus halen op de fi ets. Het klinkt zo gewoon, maar is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Voor mensen die – om wat voor reden dan ook – niet zelfstandig aan 
het verkeer kunnen deelnemen, kan een duofi ets of rolstoelfi ets een oplossing zijn. In 
gemeente Someren zijn diverse fi etsen beschikbaar die u kunt huren. Zo kunt u toch 
samen van de mooie omgeving genieten. 

Sonnehove 
Sonnehove beschikt over een duofi ets en een rolstoelfi ets. Als u het prettig vindt, kunt 
u een oefenrit maken met Ruud Leenen, bewegingsagoog bij Savant. 
Kosten: € 10,- per dagdeel
Reserveren: bel naar (0493) 497 111 of mail ruud.leenen@savant-zorg.nl 

Eegelshoeve 
Bij Eegelshoeve kunt u terecht voor het huren van een duofi ets en een rolstoelfi ets. 
Kosten: € 10,- per dagdeel 
Reserveren: bel naar (0493) 497 031 (Gasterij Eegelshoeve) 

Lierop Leeft
Bij Lierop Leeft kunt u terecht voor het huren van een duofi ets. 
Kosten: € 5,- per dagdeel voor leden van Lierop Leeft, € 10,- voor niet leden
Reserveren:  online via www.lieropleeft.nl/duofi ets 

Vakantievervanging Wmo-huishoudelijke 
ondersteuning
De vakantieperiode komt er weer aan. Ook huishoudelijke hulpen kijken, 
na een hectisch en ongewoon jaar, uit naar een welverdiende vakantie. De 
aanbieders van de huishoudelijke ondersteuning proberen er voor te zorgen 
dat de benodigde hulp in huis blijft doorgaan. Maar soms is dat lastig. Wij 
vragen uw begrip hiervoor.

Krapte op de arbeidsmarkt
De aanbieders van huishoudelijke hulp doen er alles aan om u ook in de vakantieperiode 
zo goed mogelijk te helpen. Ze zetten extra vakantiehulpen in en collega’s springen bij. 
Maar dit is niet altijd genoeg om alle hulp voor alle klanten te vervangen. Vanwege 
de krapte op de arbeidsmarkt geven aanbieders aan dat ze grote moeite hebben om 
voldoende extra personeel te krijgen.
Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak komt, dat de hulp minder tijd heeft of dat, 
in overleg met u, enkele taken tijdelijk niet worden gedaan. Als uw situatie geen uitstel 
van huishoudelijke taken toestaat, vindt er volledige vervanging plaats. 

Meerdere vakantiekrachten
Het kan ook voorkomen dat er verschillende vakantiehulpen bij u komen die anders 
werken dan u gewend bent. Dit kunnen we niet geheel voorkomen. Ook hiervoor vragen 
wij uw begrip.

Hulp uit directe omgeving
Heeft u familie, buren of kennissen die tijdens de vakantieperiode (extra) hulp kunnen 
bieden? Dit wordt enorm gewaardeerd! Is dat het geval, geef dit dan aan bij de 
aanbieder. 
De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact met u op over de invulling van de 
huishoudelijke hulp tijdens de vakantieperiode. Dit gebeurt via de vaste hulp of via een 
brief. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste hulp.

Donderdag 22 juli gemeentehuis open tot 14.00 uur
In verband met een personele bijeenkomt is het gemeentehuis op donderdag 22 juli 
open en telefonisch bereikbaar tot 14.00 uur. 

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 

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 Geboren      Geboorteplaats     Uitgeschreven per
Anna K. Staszczuk 19-12-1965 Mikołajki, Polen 10-6-2021
Gunita Veisberga 26-1-1971 Onbekend, Onbekend 10-6-2021
Ştefan Toma 20-2-1977 Făurei, Roemenië 10-6-2021
Ionela V. Sintion 02-3-1994 Buzău, Roemenië 10-6-2021
Edgars Smirnovs 18-8-1997 Onbekend, Onbekend 10-6-2021
Patryk Rogaszewski 13-3-1990 Gorzów Wielkopolski, Polen 10-6-2021
Piotr K. Nowacki 13-8-1983 Ruda Śląska, Polen 10-6-2021

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan binnen zes 
weken na publicatie van dit artikel, contact op met team 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.

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
17 juli   Nirwana’s Borreltuin
18 juli  Wielertocht Tour Der Ongeschoren Benen Classic

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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Raadsvergadering

Donderdag 22 juli 2021 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Inwoners kunnen 
de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer u afstemt op 
Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

1. a. Opening met overweging.
 b. Trekken van het stembriefje.
 c. Vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag  
 24 juni 2021.
3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5. Vaststellen Verordening Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)
 Someren 2021-2022 en vastleggen IP-Post.
6. Instemmen met verlengen van het contract Crowe Foederer als accountant 
 van de gemeente Someren.

BESPREEKSTUKKEN
7. Verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste wethouder aan de heer 
 TCW Maas.
8. Vaststellen van de Transitievisie Warmte gemeente Someren 1.0.
9. Instemmen met de Zomernota 2021.
10. Vaststellen reactie op verkeersbesluit in De Pan.
11. Sluiting.

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. 

• Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone 
   Centrum Someren
Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat zij op 6 juli 2021 het 
“Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren” hebben 
vastgesteld. De draagvlakmeting wordt gehouden onder de ondernemers die tot het 
BIZ gebied Centrum Someren behoren. U kunt het reglement inzien bij het KCC van 
de gemeente tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het regelement is ook 
digitaal in te zien op www.officielebekendmakingen.nl

• Vastgesteld bestemmingsplan Hollestraat ongenummerd Someren

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 “Hollestraat ongenummerd” gewijzigd 
(identificatienummer NL.IMR0.0847.BP02021001-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Hollestraat ongenummerd Someren” voorziet in een 
herbestemming van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van twee 
ruimte voor ruimte woningen. De locatie wordt voorzien van landschappelijke inpas-
sing.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen door-
gevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform 
artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezon-
den aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen zijn voor de provincie echter geen 
aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestem-
mingsplan kan worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 16 juli 
2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 17 juli 
tot en met 27 augustus 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. 

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.IMR0.0847.BP02021001-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan wor-
den geopend.
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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. 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 2 t/m 8 juli zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 -  De Horst ongen. (kavel 3) Landgoed de Heihorsten, oprichten van een woon-

huis (5-7-2021);
 -  De Horst ongen. (kavel 7) Landgoed de Heihorsten, oprichten van een woon-

huis met bijgebouw (6-7-2021);
 -  Margrietstraat 3, wijzigen van de gevelkleur en plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woonhuis (7-7-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 2 t/m 8 juli 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergunnin-
gen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 -  Bulterweg 5 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (8-7-2021);
 -  Dorpsstraat 16, afwijken van de bestemming voor het huisvesten van arbeidsmi-

granten  (7-7-2021);
 -  Hersel 6, afwijken van de bestemming voor het huisvesten van arbeidsmigranten 

(7-7-2021);
 - Haagdoornweg 25, oprichten van een woonhuis met garage (6-7-2021);
 - Haagdoornweg 25 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (6-7-2021);
 -  Hoevenstraat 2,2a,4 en Ter Craene 15a en 15b, oprichten van vijf woonhuizen 
 - (2-7-2021);
 -  Roggemaat 2 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (6-7-2021);
 -  Roggemaat 2, oprichten van een woonhuis met garage (5-7-2021);
 -  Verdonckstraat 3, verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw (8-7-2021);
 -  Waterlaat 31 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (8-7-2021).

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 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 indienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten 
verbonden. 

Bekendmaking

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer



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 2 t/m 8 juli 2021 zijn de volgende verlengingen van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 -  Drievennestraat ongen.,  oprichten van een dubbel woonhuis (7-7-2021).

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

• Verleende 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 be-
stuursrecht bekend dat met ingang van 16 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 -  Geldestraat 9, 9a t/m h, 11 a t/m h, 11k, 11m t/m en 11p  

inzake het oprichten van een woonzorgvoorziening.

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 zes zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en beant-
woording van deze zienswijzen is opgenomen in het definitieve besluit.

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.OV02020003-VS01).

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Zie bij verleende omgevingsvergunningen,
uitgebreide procedure (Zandstraat 6), hoe u beroep kunt indienen.

• Verleende 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 be-
stuursrecht bekend dat met ingang van 16 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 -  Zandstraat 6, inzake het herbouwen van een woonhuis.

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.OV02021005-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 Sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-
genbosch. 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.

Gemeentenieuws

15 juli 2021   Meer informatie: www.someren.nl 


