
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

Kanaalstraat afgesloten vanwege snoeien eikenbomen 
De gemeente Someren start maandag 30 augustus met groot snoeionderhoud aan de eikenbomen in de Kanaalstraat. 
Het betreft de eikenbomen vanaf de Witvrouwenbergweg tot aan de Craalweg. Hierdoor wordt de weg maximaal drie 
weken afgesloten.

Eikenbomen snoeien
Vanwege de omvang en leeftijd zijn een 
deel van de eikenbomen in de Kanaalstraat 
toe aan een rigoureuze snoeibeurt. Na het 
snoeien kunnen deze bomen weer gezond 
en zonder gevaar van takbreuk of dood 
hout meerdere jaren doorgroeien. Een 
gespecialiseerd bedrijf gaat de bomen 
snoeien. Een toezichthouder van de 
gemeente begeleidt het werk.

Wegafsluiting
De werkzaamheden starten op maandag 
30 augustus en duren maximaal tot en 
met vrijdag 17 september 2021. Voor de 
werkzaamheden wordt een hoogwerker 
ingezet. Tijdens de werkzaamheden 
vallen takken naar beneden. Voor de 
veiligheid van alle weggebruikers wordt 
de weg in twee richtingen afgesloten. 
De werkzaamheden vinden plaats tussen 
7.00 – 17.00 uur. Zodra het snoeiafval 
is opgeruimd kunnen bewoners van de 
Kanaalstraat weer hun woning bereiken.

Fietspad
Het fi etspad is alleen toegankelijk 
voor langzaam verkeer als er geen 
werkzaamheden plaatsvinden bij of naast 
het fi etspad. 

Helaas kan door onvoorziene omstandig-
heden het werk langer duren. De gemeente 
vraagt u daarvoor begrip. 

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.

19 augustus 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Werkzaamheden in Lierop
In Lierop is de laatste tijd volop aan de weg gewerkt. Momenteel liggen de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven stil vanwege vakantie. Zodra de vakantie 
voorbij is gaan Enexis en Brabant Water verder met de werkzaamheden in en 
om Lierop. Wat kunt u nog verwachten?

Buiten de bebouwde kom
Enexis gaat verder met de aanleg van kabels en leidingen. Dit is nodig voor de 
netverzwaring en aansluiting van de zonneparken op Lungendonk. 
De werkzaamheden vinden op de volgende locaties plaats:
• Lungendonk (maandag 30 augustus t/m vrijdag 10 september)
• Somerenseweg, kruising Kromvenweg tot de Vaarsehoef (maandag 6 t/m vrijdag 17 

september)
• Steemertseweg/Herselseweg, Vleutlaan tot Eindje (maandag 20 september t/m 

vrijdag 1 oktober). De afslag naar het Eindje is hierbij tijdelijk afgesloten. Verkeer 
wordt via Veldlaan en Mierloseweg omgeleid.

Tijdens de werkzaamheden aan de Lungendonk en de Somerenseweg wordt telkens één 
rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt met verkeerslichten en/of verkeersregelaars langs 
de afzetting begeleid.

Binnen de bebouwde kom
Brabant Water gaat ca. 3 kilometer oude waterleiding vernieuwen in de kern van Lierop. 
De werkzaamheden gaan in week 37 (maandag 13 t/m vrijdag 17 september) van 
start en nemen in totaal 16 weken in beslag. Er wordt gewerkt in de Groenstraat, 
Hogeweg, Offermansstraat, Lijestraat, Somerenseweg, De Wertstraat, Florastraat, Laan 
ten Boomen en de van Dongenstraat. Brabant Water houdt de bewoners op de hoogte 
van de geplande werkzaamheden en locaties. Verkeer en aanwonenden kunnen in deze 
periode overlast ervaren door werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Door in fases 
te werken wordt dit zoveel mogelijk beperkt. Firma Hurkmans voert de werkzaamheden 
in opdracht van Brabant Water uit.

Snoeien laanbomen binnen de 
bebouwde kom
Begin augustus is een start gemaakt met het snoeien van laanbomen langs de 
openbare wegen. De werkzaamheden zijn in Lierop gestart. Er wordt stapsgewijs 
gewerkt van noord naar zuid in onze gemeente. Deze werkzaamheden duren een 
aantal weken.

Om de vijf à zes jaar wordt de kroon (de takken met bladerdek) van laanbomen gesnoeid. De 
bomen blijven zo gezond en veilig en behouden hun natuurlijke vorm. De gemeente streeft 
naar mooie, groene, veilige en gezonde bomen en daar heeft uiteindelijk iedereen profi jt van!   

Tijdelijke 
verkeersmaatregelen
De gemeente begrijpt dat 
dit snoeiwerk in sommige 
gevallen voor overlast 
zorgt. Bijvoorbeeld door 
takken op de weg of door 
een tijdelijke wegafzetting 
of wegversmalling. De 
gemeente vraagt hiervoor 
uw begrip. 

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



Gemeentenieuws

Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Hoe veilig is onze gemeente?
Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende 
jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de 
Veiligheidsmonitor worden gesteld aan een aantal inwoners van onze gemeente.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, 
en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 25 augustus; 
de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven 
en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Dilia Blok benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is 
essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze 
gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en 
ervaringen”.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen 
aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de 
veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van 
de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 
300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Een melding krijgen als uw afval wordt opgehaald? 

Download de Blink app!
Blink heeft een handige app ‘Afvalkalender 
Blink’ waarmee u kunt instellen dat u 
voortaan een melding wilt ontvangen 
wanneer het oud papier, restafval, 
groenafval, PMD en textiel bij u in de straat 
wordt opgehaald. Zo vergeet u nooit meer 
om tijdig uw afval aan te bieden. 
Via ‘Instellingen’ kunt u in de app uw 
postcode en huisnummer intoetsen en 
vervolgens aangeven of u om 13.00 of 
19.00 uur voorafgaand aan de ophaaldag 
of om 01.00 of 07.00 uur op de ophaaldag 
zelf een melding krijgt. 
Daarnaast kunt u in de app ook een 
Afvalwegwijzer raadplegen wanneer 
u twijfelt bij welk afval een product 
thuishoort.

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 26 augustus 2021 is er een 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 zittingsruimte aanwezig zijn. Toehoorders 
worden om die reden niet tot de zittingsruimte toegelaten.

Zaken die besproken worden
19.30 uur   Bezwaarschriften tegen het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van Someren om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het project legaliseren 
wegverharding tussen Hugterweg 13 en Molenbrugweg in Someren.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie, Jody Eijkemans, tel. (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
22 augustus  Countryfestival

• Melding gebruik openbaar gebied
20 en 21 augustus  Buitenbioscoop, grasveld achter De Donckelaer
21 augustus Rommelmarkt/kofferbakverkoop Schutgilde St. Joris
22 augustus Strabechtse Heide Trail
23 augustus  Start introductieweek Salve Mundi, weg naar Brabantbos 

Lodge
23 augustus Koffie, kletsen en klassiekers

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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