
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

Groeispurt van onkruid
Het onkruid in de openbare ruimte groeit op dit moment erg hard. De combinatie van de regelmatige regenbuien en de 
hoge temperaturen zorgen voor een fl inke groeispurt van al het groen en dus ook van het onkruid. 

Medewerkers van de buitendienst en onze 
aannemers werken met man en macht om 
het openbaar groen en de verhardingen 
binnen de gestelde eisen te onderhouden. 
Maar het lukt op dit moment niet om overal 
de natuur voor te blijven. We kunnen 
niet overal tegelijk zijn maar mogelijke 
gevaarlijke situaties willen we ten alle 
tijden voorkomen en die hebben daarom 
onze voorrang. Meld daarom plekken waar 
het hoge onkruid voor onveilige situaties 
zorgt zoals op hoeken van straten. Doe dit 
via de BuitenBeter app. 

Afhandeling melding kan langer duren
Dat de natuur in volle bloei staat is mooi. 
Maar dit betekent ook dat het onkruid 
snel groeit en dat vindt niet iedereen fi jn. 
De gemeente Someren ontvangt op dit 
moment veel meldingen over onkruid in 
de openbare ruimte. Het kan zijn dat de 
afhandeling van uw melding langer duurt 

dan dat u normaal gesproken van ons 
gewend bent. Onveilige situaties worden 

het eerst aangepakt. Wij vragen u hiervoor 
begrip.

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk!
Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. Nu we deze 
zomer weer op pad gaan, valt die “beveiliging” plotseling weg. Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie, wees 
dan extra alert.

Al ga je maar even weg, het is van belang 
dat je je huis goed afsluit en tevens een 
bewoonde indruk achter laat. Een huis 
dat een onbewoonde indruk maakt nodigt 
immers sneller uit om in te breken. Zorg 
ook dat schuurtjes en bergingen gesloten 
zijn. Hier ligt vaak duur gereedschap. Ook 
kunnen schuurtjes makkelijk toegang 
geven tot een tuin en zo tot een niet goed 
afgesloten woning.

Wat kunt u hier zelf aan doen?
•  Sluit altijd uw ramen en deuren en 

draai de deur altijd helemaal op slot, 

ook als u maar eventjes een boodschap 
gaat doen

•  Gaat u langer weg: zorg dan ook voor 
verlichting door bijvoorbeeld tijd- of 
schemerschakelaars

•  Zorg ervoor dat de brandgang 
opgeruimd is, zodat inbrekers geen 
hulpmiddelen hebben om over de 
schutting te klimmen

•  Leg kostbare apparatuur uit het zicht
•  Bewaar niet teveel contant geld in huis
•  Monteer een barrièrestang bij een 

bovenlicht
•  Maak afspraken met uw buren om extra 

alert te zijn en op elkaars huis te letten 
als u voor langere tijd weg bent

Er zijn buurten waar ze via een 
Whatsapp-groep elkaar informeren, zodat 
de thuisblijvers in de straat extra alert 
blijven. Neem hiervoor contact op de 
gemeente via gemeente@someren.nl.

Meld verdachte situaties!
Heeft u een verdachte situatie gezien bel 
dan de politie op telefoonnummer (0900) 
88 44. Bel 112 bij spoed of heterdaad 
situaties, als hulp direct nodig is.

www.someren.nl
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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.

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 zijn 
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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Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 29 juli 2021 is er een openbare hoorzitting van de bezwaar-
schriftencommissie. 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 zittingsruimte aanwezig zijn. Toehoorders 
worden niet tot de zittingsruimte toegelaten.Toehoorders kunnen deze hoorzitting 
volgen via een digitale verbinding (via Microsoft Teams). 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem dan uiterlijk woensdag 28 
juli 2021 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  Bezwaarschriften tegen twee besluiten van het college van
  burgemeester en wethouders van Asten op verzoeken op grond 
  van de Wet openbaarheid van bestuur. 

20.15 uur Bezwaarschriften tegen twee besluiten van het college van
  burgemeester en wethouders van Someren op verzoeken op 
  grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212.
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Onafhankelijke cliëntondersteuning: 
een steun in de rug

Heb je hulp nodig bij het regelen van zorg 
en ondersteuning? Maak dan gebruik van een 
onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat deden 
Piet en Hannie ook. 

Voorbeeld 
Omdat Hannie in een rolstoel zit, doet Piet 
het huishouden, de boodschappen en rijdt 
auto. Maar dan krijgt hij een hersenbloeding 
met geheugen- en concentratieproblemen tot 
gevolg. Boodschappen doen, het huishouden 
en auto rijden lukt hem niet meer. Piet en 
Hannie gaan voor hulp naar de gemeente. 
Een onafhankelijk cliëntondersteuner, Nina, 
helpt hen daarbij.
Nina doet onder meer het volgende:

- Ze bereidt het keukentafelgesprek met de gemeente voor, samen met Piet en Hannie. 
Ze bekijken samen wat er nodig is om hun leven weer op te pakken. 

- Nina is aanwezig bij het keukentafelgesprek van Hannie en Piet met de gemeente 
en maakt de situatie duidelijk. Ze concluderen dat Piet en Hannie professionele 
begeleiding nodig hebben bij het oppakken van hun leven en het omgaan met 
hersenletsel. Ook bespreken ze de mogelijkheid van taxivervoer, zodat Piet en Hannie 
weer samen ergens naartoe kunnen.

-  Nina leest het verslag van de gemeente over het keukentafelgesprek met Piet 
en Hannie en geeft uitleg als er onduidelijkheden zijn. De begeleiding en het 
taxivervoer worden in gang gezet. Hiermee kunnen Piet en Hannie zelf verder en is 
de ondersteuning van Nina niet meer nodig.

Mocht de situatie van Piet en Hannie veranderen, kunnen ze altijd weer de hulp 
inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Wil je weten bij wie je terecht kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 
Someren? Kijk dan op www.zosomeren.nl (onder de button ‘cliëntondersteuning’). Voor 
algemene info over cliëntondersteuning kijkt u op www.regelhulp.nl/onderwerpen/
clientondersteuning.

Regels huisvesting arbeidsmigranten
In de gemeente Someren gelden regels voor huisvesting van arbeidsmigranten. 
Dit betekent dat iedere locatie waar arbeidsmigranten wonen, moeten voldoen 
aan deze beleidsregels.

Het beleid kent onderscheid voor huisvesting in de kom, huisvesting op een bedrijven-
terrein, huisvesting in het buitengebied in een burger- of plattelandswoning én huis-
vesting in het buitengebied bij een agrarisch bedrijf. Iedere locatie waar arbeids-
migranten gehuisvest worden, moeten beschikken over een omgevingsvergunning. 
Daarnaast zijn er regels over parkeren en de spreiding van het aantal woningen 
dat gebruikt wordt voor arbeidsmigranten in een straat én dat woningen met meer 
dan 4 arbeidsmigranten moeten voldoen aan de normering van Stichting Normering 
Flexwonen. 

Regels per locatie
Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl bij het bestemmingsplan “parapluplan huisvesting 
arbeidsmigranten 2020” welke regels er gelden per locatie. 

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de 
gemeente, tel. (0493) 494 888.

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.

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
24 en 25 juli   Handboogwedstrijden, Herselse bossen 
25 juli   Nirwana’s Borreltuin

● Melding gebruik openbaar gebied
23 juli  Musical Bad Girls, Natuurtheater De Donck
24 juli  Musical Bad Girls, Natuurtheater De Donck
24 juli  ATB tocht Mijl van Mares

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. 

Bekendmakingen 

• Vastgesteld wijzigingsplan Laan ten Boomen 29

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 
3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Laan ten Boomen 29 Lierop” met 
identifi catienummer NL.IMRO.0847.BP02019003-VS02, is vastgesteld en ter inzage ligt 
vanaf 23 juli 2021.

Inhoud wijzigingsplan
Het vastgestelde wijzigingsplan ziet toe op het realiseren van een bedrijfswoning bij 
het bestaande agrarische bedrijf aan Laan ten Boomen 29. Hiervoor is een ruimte voor 
ruimte titel aangekocht. 

Besluit hogere grenswaarden 
Tegelijk met het wijzigingsplan ligt het besluit hogere grenswaarden ter inzage. 
Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast 
te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten 
bedrijfswoning. De voorwaarden die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in de 
planregels, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig 
met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal 
van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure 
exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage
Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli tot en met 
3 september 2021 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) tijdens 
openingstijden van het gemeentehuis. 
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Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft 
tot gevolg dat onderstaande offi ciële bekendmakingen voortaan verplicht in het 
elektronische gemeenteblad van de gemeente Someren gepubliceerd moeten 
worden. U vindt deze bekendmakingen via www.offi cielebekendmakingen.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. 
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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

In de periode van 9 t/m 15 juli 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 36), oprichten woonhuis (13-7-2021);
-  Ambachten 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(14-7-2021);
-  De Horst ongen. (kavel 7), plaatsen van een tijdelijke woonunit (13-7-2021);
- Groeneweg 5, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(13-7-2021);
- Meidoornstraat 45, uitbreiden van een woonhuis (15-7-2021);
-  Mortelweg 9, tijdelijke afwijken van de bestemming, plaatsen reclame en oprich-

ten magazijnstelling (14-7-2021);
-  Opper ongen. (Groote Hoeven kavel 32), oprichten van een woonhuis (9-7-

2021);
-  Peelrijtweg ongen., aanpassen van een greppel (14-7-2021);
-  Peelweg 1, tijdelijk plaatsen van een tent (13-7-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 9 t/m 15 juli 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergunnin-
gen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-  Steenoven 25, oprichten van een erker aan voorgevel woonhuis (14-7-2021);
-  Ter Hofstadlaan 16, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmi-

granten (14-7-2021). 

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. 
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.

• Beoordeling Aanmeldnotitie Otterdijk 3-7 in kader van het Besluit 
   Milieueffectrapportage 

Burgemeester en wethouders van Someren maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 
7.2 lid 1 onder b in samenhang met artikel 7.17 van de Wet milieubeheer en artikel 2, 
tweede lid en vijfde lid onder a, van het Besluit milieueffectrapportage, het volgende 
bekend. 
   
Op 16 juli 2020 heeft Anna Hoeve Horses B.V., Kromvenweg 18 in Lierop, mede-
gedeeld dat deze voornemens is tot het ombouwen, veranderen en in werking hebben 
van een inrichting. Het betreft het saneren van twee veehouderijen en het ter plaatse 
oprichten van een nieuwe paardenhouderij. Deze activiteit is onderworpen aan een 
milieu-effectrapportage beoordeling op basis van artikel 7.2, eerste lid onder b van de 
Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het Besluit milieueffec-
trapportage. 
  
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten dat de in de aanmelding-
snotitie uitgewerkte details voor het oprichten van de paardenhouderij aan de Otter-
dijk 3 en 7 in onderlinge samenhang en in combinatie met de technische kenmerken, 
de geografi sche ligging van de inrichting en plaatselijke milieuomstandigheden (zoals 
bedoeld in de IPPC-richtlijn) hebben aangetoond dat voorgenomen acti-
viteiten niet onder bijzondere omstandigheden worden verricht. Hierdoor 

Omgevingsvergunningen

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.someren.nl 
onder het kopje bestemmingsplannen -> vastgesteld.

Beroep
De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. 
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
-  Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het 

ontwerpwijzigingsplan;
-  Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt. Indien gedurende de beroepstermijn met 
betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact 
opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren 

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat zij op 13 juli 2021 de 
uitslag hebben vastgesteld van de draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum 
Someren. De draagvlakmeting is gehouden onder de ondernemers die tot het BIZ 
gebied Centrum Someren behoren.

Uitslag
Het aantal bijdrageplichtigen: 138
Aantal stemmen vóór: 48
Aantal stemmen tegen: 37
Aantal stemmen ongeldig: 1
WOZ waarde vóór stemmers: €18.690.000,-
WOZ waarde tegen stemmers: €14.682.000,-

Om de verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren in werking te stellen 
dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen  heeft zich vóór of tegen inwerkingtreding 

uitgesproken;
b. ten minste twee derde deel daarvan heeft zich vóór inwerkingtreding uitgesproken 

en;
c. degene die zich vóór inwerkintreding hebben uitgesproken vertegenwoordigen meer 

WOZ-waarde dan degenen die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.

Na aftrek van het aantal ongeldige stemmen blijven er 85 geldig uitgebrachte stemmen 
over. Dit is 61,6% van het totaal aantal bijdrageplichtigen. Daarmee is aan de 
voorwaarde onder a) voldaan;
Het aantal stemmen vóór in werking treden bedraagt 48. Dit is 56,5% van het totaal 
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Daarmee is aan de voorwaarde onder b) niet 
voldaan;
De WOZ waarde van de vóór stemmers bedraagt €18.690.000,- en dat is hoger dan de 
WOZ waarde van de tegenstemmens (€14.682.000,-). Daarmee is aan de voorwaarde 
onder c) voldaan.

Aangezien niet voldaan is aan de voorwaarde onder b) treedt de verordening niet in 
werking.

• Eenrichtingsverkeer Noorderlaan 

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om bij de herinrichting 
van de Noorderlaan ook eenrichtingsverkeer in te stellen. Het gaat daarbij om het 
gedeelte van de Noorderlaan tussen de haakse bocht bij het parkeerterrein naast de 
sporthal en de Ter Hofstadlaan. Vanaf deze haakse bocht en vanuit alle zijwegen die 
op de Noorderlaan aansluiten (Noordplein 2x, Hoepelakkerstraat en Klokhuisstraat), 
worden bestuurders met borden ‘eenrichtingsweg’ in de richting naar de Ter Hofstadlaan 
verwezen. Bij de Ter Hofstadlaan wordt met twee gebodsborden ter hoogte van 
de aansluiting met de Noorderlaan aangegeven dat hier rechtdoor dient te worden 
gereden. Ook wordt ter verduidelijking met een bord aangegeven dat het inrijden van de 
Noorderlaan vanaf deze richting niet is toegestaan. Van het eenrichtingsverkeer worden 
fi etsers en bromfi etsers uitgezonderd. Dit wordt op onderborden aangegeven. Het 
verkeersbesluit met de hiervoor beschreven maatregelen voor het eenrichtingsverkeer 
wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 22 juli 2021 
bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.offi cielebekendmakingen.nl      
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ontstaat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu of aanzienlijke milieuef-
fecten en is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapportage. 
  
Naar de mening van burgemeester en wethouders van Someren leidt de voorgeno-
men activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
  

Inzage 
De (eventuele) aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op af-
spraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. 
De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag 
om een Omgevingsvergunning onderdeel milieu. Conform artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep moge-
lijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden 
besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Gemeentenieuws

22 juli 2021   Meer informatie: www.someren.nl 


