
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

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.

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

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

Integraal 
Toezichthouder 
Handhaving 
met de focus op bouw
32 - 36 uur per week/MBO niveau 

We zoeken een enthousiaste, professionele collega die 
beschikt over een opleiding en/of werkervaring in de 
bouwsector. Voldoe jij aan een van deze profi elen?
• Je wilt graag werken bij een gemeente. Je hebt 

praktische werkervaring in de bouwsector en minimaal 
een afgeronde relevante MBO opleiding. Eventueel heb 
je cursussen gevolgd die passen binnen het werkveld, 
bijvoorbeeld over Wet ruimtelijke ordening, Bouwbesluit 
2012 en Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Of;

• Je bent een starter op de arbeidsmarkt en beschikt over 
een HBO opleiding binnen een relevant vakgebied. 

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl
Functiewaardering schaal 9, max. € 4048,- bruto 
bij 36 uur/week. Solliciteer vóór donderdag 6 september 
2021.

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 

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
13 augustus Buurt BBQ Torenpad

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. 

www.someren.nl

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.

12 augustus 2021   Meer informatie: www.someren.nl 



Gemeentenieuws

12 augustus 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen 
op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) 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 30 juli t/m 5 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 -  Amarant ongenummerd, oprichten van een woonhuis  (31-07-2021);
 -  De Horst ongenummerd, plaatsen van een tijdelijke woonunit (5-8-2021);
 -  Kerkstraat 30d, verbouwen van een winkelpand (5-8-2021);
 -  Lieropsedijk ongenummerd, afwijken van de bestemming t.b.v. verleggen en 

verbreden van een fietspad (2-8-2021);
 -  Opper ongenummerd en Roggemaat ongenummerd, oprichten van 10 woningen 

(5-8-2021);
 -  Roggemaat ongenummerd, plaatsen van een tijdelijke woonunit (4-8-2021);
 -  Roggemaat ongenumerd, oprichten van een woonhuis (4-8-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
In de periode van 30 juli t/m 5 augustus 2021 zijn de volgende verleende omgevingsver-
gunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 -  Bennenbroekstraat 39, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (2-8-2021);
 -  Brimweg 29, kappen van bomen (2-8-2021);
 -  Eendracht 27, oprichten van een woonhuis (2-8-2021);
 -  Otterdijkseweg 1, legaliseren van een bestaande hooistal en hobbykas (30-7-

2021);
 -  Ter Hofstadlaan 27, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(2-8-2021);
 -  Sluisstraat 22, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (3-

8-2021);
 -  Waterlaat 33, oprichten van een woonhuis (2-8-2021).

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 Someren, 
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. 

Bekendmakingen

• Gewijzigde legesverordening en beleidsregel

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat zij op 3 augustus 2021 
hebben vastgesteld:
 - De eerste wijziging op de legesverordening 2021. Met deze wijziging worden de 

tarieven voor het verstrekken van reisdocumenten verhoogd tot het wettelijk 
vastgesteld maximumbedrag, zoals dat geldt vanaf 2 augustus 2021.

 - Het Besluit Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Met dit besluit 
wordt de mogelijkheid geboden om vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen, kwijtschelding te verlenen van gemeentelijke belastingschulden voor 
degenen die daarvoor in aanmerking komen.

De wijziging van de legesverordening en het besluit treden in werking op de eerste 
dag na elektronische bekendmaking via www.officielebekendmakingen.nl. Beide 
documenten liggen ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

• Machtigingsbesluit ODZOB

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat zij op 27 juli 2021 hebben 
ingestemd met het voorstel om de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te 
machtigen om handelingen te verrichten voor de uitvoering van werkzaamheden op 
het gebied van de toezicht en handhaving. Deze machtiging heeft geen betrekking op 
besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen. Dit besluit treedt in werking de dag 
na deze bekendmaking.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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, 
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 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 13 augustus 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning milieu voor:
•  Kerkenhuis ong., inzake het oprichten van een inrichting, kadastraal bekend ge-

meente Someren, sectie/nummer(s) O 235, plaatselijk bekend Kerkenhuis onge-
nummerd.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1. Milieu (vergunning)
2. Flora en Fauna
3. Gebiedsbescherming

Ontwerpbesluit
Er zijn 2 zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en beantwoor-
ding 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.

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 30 juli t/m 5 augustus 2021 is de volgende verlenging van de beslis-
termijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 -  Eindje ongenummerd, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (2-8-2021);
 -  Ter Hofstadlaan 78, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(3-8-2021);
 -  De Hoof 3, plaatsen van een poort (2-8-2021);
 -  Keizerstraat 60, uitbreiden van een woonhuis (3-8-2021);
 -  Kerkendijk 103, vernieuwen van een dak van een woonhuis (2-8-2021).

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: 
•  Witvrouwenbergweg 10, Infinity Fitness, voor het oprichten van een inrichting. 

Melding ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 26 mei 2021.
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 bezwaar en 
beroep open.
Inzage termijn: Van 13 augustus tot 27 augustus 2021.


