
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

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.
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Wilt u bespaar- en energiecoach worden 
voor ZummerePower?
Lijkt het u leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting over het besparen 
van energie en geld? Heeft u uw eigen huis al extra verduurzaamd, na-geïsoleerd 
met HR++ glas of al zonnepanelen geïnstalleerd? En bent u bereid zich verder 
te verdiepen in energie besparende maatregelen voor huiseigenaren? Word dan 
ook bespaar- en energiecoach van de lokale energiecoöperatie ZummerePower. 

Gratis opleiding bespaar- en energiecoach
U kunt zich aanmelden voor de gratis opleiding bespaar- en energiecoach. De opleiding duurt 
6 avonden en start 31 augustus 2021. Via het EnergieHuis Slim Wonen wordt u voorzien van 
de benodigde kennis. Regionaal hebben zich al 15 mensen aangemeld bij Energiehuis Slim 
Wonen.

Aanmelden
Meld u aan vóór 16 augustus 2021 via 
www.energiehuisslimwonen.nl of stuur een 
mail met uw naam en telefoonnummer naar 
info@zummerepower.nl. ZummerePower neemt dan 
contact met u op. 

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners in de regio. 
Het doel is om bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis 
voorlichting. Het EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van 8 gemeenten: Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Kijk voor 
meer informatie op www.energiehuisslimwonen.nl

Vol energie de zomer door met 
De Groene Zone!
Het is weer zomer! De tijd van het jaar waarin iedereen zich goed op kan laden, om 
met een gezonde dosis vitamine D straks de winter weer tegemoet te gaan. Met 
meer dan 200 zonuren per maand is de zomer ook dé tijd van het jaar om zonne-
energie op te wekken. Wat is er beter dan om dat lokaal te doen, op je eigen dak? 

In 2018 is De Groene Zone 
gestart met het aanbieden van 
een regeling die het makkelijker 
maakt om zonnepanelen op eigen 
dak te realiseren. Het project 
biedt de mogelijkheid aan alle 
woningeigenaren om een lening 
af te sluiten tegen een lage rente. 
Zo is er geen eigen investering 
nodig om de zonnepanelen te 
plaatsen en heb je vanaf de eerste maand al fi nancieel voordeel. Daarnaast word je volledig 
ontzorgd in het realiseren van de zonnepanelen op jouw dak, De Groene Zone regelt namelijk 
alles voor je van A tot Z. 

Twaalf gemeenten uit regio Zuidoost-Brabant zijn aangesloten en bieden deze mogelijkheid 
aan hun inwoners om zo zonne-energie op te gaan wekken. We weten als geen ander dat het 
een uitdaging kan zijn om te kiezen uit de vele aanbieders van zonnepanelen. Daarom heeft 
De Groene Zone een vaste leverancier geselecteerd en bieden we 15 jaar garantie. Met deze 
gunstige fi nanciële regeling, het contract met jouw gemeente en de complete ontzorging is 
het geen verassing dat we al bij meer dan 3000 deelnemers zonnepanelen hebben geplaatst. 

Ben jij benieuwd wat De Groene Zone voor jou kan betekenen? Op de website www.
degroenezone.nl vind je meer informatie over het project en is per gemeente te zien hoeveel 
plekken er nog beschikbaar zijn. Vier van de twaalf deelnemende gemeenten zitten inmiddels 
vol. In Eindhoven, Cranendonck, Asten, Best, Deurne, Geldrop-Mierlo, Someren en Son en 
Breugel kun je nog meedoen. Wil jij ook zonnepanelen van De Groene Zone? Meld 
je dan aan via de website!

Visie ‘Someren aardgasvrij’ door 
gemeenteraad vastgesteld
In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Someren de ‘Transitievisie Warmte 
Gemeente Someren 1.0’ vastgesteld. In deze visie geeft gemeente Someren aan 
hoe, stap voor stap en wijk voor wijk, tussen nu en 2050, woningen en (bedrijfs-)
panden van het aardgas afgaan. Ook is in deze visie in beeld gebracht welke 
duurzame bronnen we in Someren kunnen inzetten ter vervanging van aardgas. 

In de visie zijn twee mogelijke startwijken 
in de kern Someren benoemd. Dit betreft de 
wijken Someren-Noord en Waterdael I en II. 
Uit een haalbaarheidsonderzoek volgt dat 
een warmtenet in de wijk Someren-Noord, 
gevoed met restwarmte van bedrijven op 
het naastgelegen bedrijventerrein ‘Sluis 
Elf’, of warmte uit het oppervlaktewater van 
de Zuid Willemsvaart, een voor de hand 
liggende keuze voor deze jaren-’70-wijk is. 

Voor de jaren-’90-wijk Waterdael I+II, 
met al beter geïsoleerde woningen, ligt 
een all-electric warmtevoorziening met 
warmtepompen voor de hand. In de tweede 
helft van dit jaar voeren voor deze twee 
mogelijke startwijken nader onderzoek uit 
om tot een integraal afgewogen keuze voor 
één startwijk te komen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten van de visie van Someren 
over een aardgasvrije gemeente in 2050, 
lees op 
www.somerennatuurlijkduurzaam.nl/rrwe de 
‘Transitievisie Warmte Gemeente Someren 
1.0’. 

Steemertseweg 
weer open
Sinds dinsdag 3 augustus jl. is de 
Steemertseweg in Lierop weer geopend voor 
al het verkeer. Bedankt voor uw begrip en 
medewerking. Lierop is weer een mooie weg 
voor de toekomst rijker.

Gratis energiebesparende maatregelen t.w.v. € 70,-
U hoeft niet stil te blijven zitten totdat we in uw wijk het gesprek met u als inwoner 
en bedrijven, voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan, aangaan. U kunt nu al 
stap voor stap of rigoureus (als u uw woning gaat verbouwen of uitbreiding) inzetten 
op energiebesparing. Wilt u weten hoe en welke subsidies en fi nanciële regelingen er 
zijn, kijk dan op www.energiehuisslimwonen.nl. Vanaf 5 augustus 2021 zijn, op basis 
van de RREW-regeling, 1.500 vouchers van € 70,- voor kleine energiebesparende 
maatregelen voor huurders en woningeigenaren beschikbaar. U kunt een voucher 
aanvragen via www.duurzaambouwloket.nl/rrew-someren. Binnen die voucherregeling  
zijn 120 vouchers gereserveerd voor woningeigenaren om een energiescan uit te laten 
voeren door de energiecoaches van ZummerePower. Wees er snel bij want zeker voor 
de energiescans geldt op is op.  
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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.

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
6 augustus Nirwana’s Borreltuin
8 augustus Nirwana’s Borreltuin

● Melding gebruik openbaar gebied
6 augustus Musical Summer Bootcamp, Natuurtheater De Donck

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.  

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 23 t/m 29 juli 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 44a, oprichten van een woonhuis (28-7-2021);
 - Bulterweg 5, oprichten van een woonhuis (26-7-2021);
 - Houtbroekdijk 15, verbouwen van een woonboerderij (28-7-2021);
 - Houtbroekdijk 25, oprichten van een woonhuis (29-7-2021);
 - Houtbroekdijk 25 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (29-7-2021).

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.

• 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 
bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 augustus 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Gildeplein 54, 56, 58, 60 en Somerenseweg 53 en 55 te Lierop, inzake het 

oprichten van 6 cpo woningen.

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 raadple-
gen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.
OV02021006-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 ge-
legd, 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 procedure 
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 23 t/m 29 juli 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Vlasstraat 10, plaatsen van 15 tijdelijke woonunits en afwijken van de bestemming 

t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (27-7-2021).

Mini-biebs gezocht!
In menig straat staat een leuke mini-bieb 
waar iedereen een boek mag pakken/
lenen. Ook bij u? Heeft u een minibieb, of 
kent u iemand die er eentje heeft? Meld 
die mini-bieb dan aan. Dan hebben wij 
een verassing voor de eigenaar/eigenares 
in de week van Lezen en Schrijven die 
plaatsvindt tussen 6 en 12 september a.s.

Bedankt namens de Bibliotheek, Onis 
Welzijn, ROC Ter AA en gemeente Someren.
Aanmelden kan per mail naar gemeente@
someren.nl of telefonisch naar (0493) 494 
888.

Omgevingsvergunningen

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 23 t/m 29 juli 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen., oprichten van een woonunit (27-7-2021);
 - Gildeplein 17, oprichten van een overdekt terras en een bijgebouw (23-7-2021);
 - Grebbe 8, uitbreiden van een woonhuis (26-7-2021);
 - Haspelstraat 3, afwijken van de bestemming t.b.v. vestigen kapsalon (24-7-2021);
 - Kanaalstraat 77, herbouwen van een woonhuis (27-7-2021);
 - Kerkendijk 152a, afwijken van de bestemming tbv verhuur bedrijfswoning (27-7-

2021);
 - Nieuwendijk 149, heroprichten van een bedrijfswoning (28-7-2021);
 - Scheidingsweg 13, gedeeltelijk herbouwen van een woonboerderij (23-7-2021);
 - Stipdonk 50, uitbreiden van een woonhuis (28-7-2021);
 - Witvrouwenbergweg 10, afwijken van de bestemming t.b.v. verhuur bedrijfswoning 

(23-7-2021).


