
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

Bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten
Tijdens de Olympische Spelen in Tokio 
heeft Maikel van der Vleuten met zijn 
paard Beauville Z de bronzen medaille 
gewonnen bij de individuele springruiters. 
Afgelopen maandag hield manege 
Heijligers in Asten ter ere van deze 
geweldige prestatie een receptie voor 
genodigden. Deze manege is de thuisbasis 
van Maikel waar een belangrijk deel van 
de voorbereidingen  in aanloop naar de 
Spelen heeft plaatsgevonden.

Namens het gemeentebestuur en de 
inwoners van Someren bezochten 
burgemeester Dilia Blok en wethouder 
Louis Swinkels de receptie en heeft 
de burgemeester nogmaals haar 
bewondering voor deze bijzondere 
prestatie uitgesproken en een passend 
cadeau overhandigd. Felicitaties waren 

er natuurlijk ook voor zijn familie, in het 
bijzonder voor zijn vader die voor Maikel 

van onschatbare waarde is. Kijk voor een 
uitgebreid verslag op www.siris.nl. 

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.
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Mantelzorger Annie “Dat doe je gewoon voor die ander.”
Zorgen voor een ander zit bij Annie in het bloed en loopt als 
een rode draad door haar leven. Het begon al bij haar als 
kind door haar slechtziende tweelingbroer te helpen waar 
ze kon. Ook haar moeder kon op Annies hulp rekenen. Ze 
ziet dit niet als mantelzorg.“Dat doe je gewoon voor die 
ander.” Deze uitspraak kenmerkt Annie. 

Partner met dementie
Een aantal jaren terug ontmoette Annie Peter. “Toen we elkaar 
leerden kennen, wisten we niet wat ons pad zou zijn. Dat werd heel 
anders dan dat we samen hadden uitgestippeld.”

Helaas werd al snel de ziekte dementie bij hem geconstateerd. Ze 
heeft hem tot het laatste toe bijgestaan. Toen het thuis niet meer 
ging, zocht ze hem vaak op in Eegelshoeve. Het doet haar verdriet 
dat hij hier niet lang heeft gewoond. “Als ik dat van tevoren had 
geweten dan had ik hem wel hier gehouden. Maar ja, als je alles 
weet in het leven ….”

Op dit moment staat Annie ook klaar voor een andere broer die 
op latere leeftijd door ziekte bijna blind is geworden. En voor haar 
volwassen dochter, waarmee het psychisch niet altijd even goed 
gaat. De steun van Annie is dan hard nodig. 
Annie staat positief in het leven en gaat niet bij de pakken neerzitten. 

Naast het zorgen voor de ander is ze ook nog vrijwilliger bij Onis als 
maatje en bij het Alzheimer Café Peelland.

Dankbaarheid en een glimlach
Annie krijgt er veel voor terug. “Ik voel me nuttig. Maatje, vrijwilliger, 
mantelzorger, het kost me niets. Ik geef en ik krijg er dankbaarheid 
en een glimlach terug. Ik ben met weinig tevreden.”

Lees het volledige interview met tips van Annie op www.zosomeren.nl

Annie en haar broer

De gemeente Someren maakt samen 
met 20 andere gemeenten uit Zuid-Oost 
Brabant, de Provincie en 2 waterschappen 
afspraken over een duurzame toekomst. Hoe 

besparen we met elkaar meer energie, waar 
kunnen we het beste energie opwekken uit 
zon en wind? En hoe maken we gebruik van 
duurzame warmte? De afspraken leggen 
we vast in de regionale energiestrategie 
(RES). De voorlopige versie van RES 
1.0 is 26 juli uitgebracht. Dat document 
kunt u raadplegen op https://www.

energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu/. 

Vragenuurtje
Heeft u hier vragen over? Bezoek dan 
op donderdag 9 september (van 20.00 
tot ongeveer 21.30 uur) het online-
vragenuurtje. Aanmelden kan via de agenda 
op https://www.energieregiomre.nl/agenda.

Op weg naar een duurzame toekomst
Vragen over de regionale energiestrategie?

Mantelzorgcompliment
Zorgt u, net als Annie, langdurig en 
onbetaald voor iemand die in Some-
ren woont en die zorg nodig heeft? 
Vraag dan het Mantelzorgcompliment 
aan! De aanvraag doet u samen met 
de zorgvrager. U kunt het compliment 
aanvragen tot 1 december 2021. 

Kijk op www.zosomeren.nl/mantel-
zorgcompliment voor meer informatie.

Steunpunt Mantelzorg 
Bent u mantelzorger en heeft u be-
hoefte aan informatie of praktische 
tips? Of wilt u uw verhaal kwijt? Neem 
dan contact op met Steunpunt Man-
telzorg van Onis Welzijn. Dan kan via 
0493-441243 of m.lenders@oniswel-
zijn.nl. 

Dit interview is tot stand gekomen in 
samenwerking met Steunpunt Mantel-
zorg.

V.l.n.r. Wethouder Louis Swinkels, burgemeester Dilia Blok, Maikel van der Vleuten, 
Rachelle Hanemaaijer, Eric van der Vleuten, Liza van der Vleuten en Mariël van der Vleuten.



Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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
27 augustus   Eurosjoppers Tuinfeestje
28 augustus   Petey’s Tuinfeestje
29 augustus   Nirwana’s Tuinfeestje

• Melding gebruik openbaar gebied
24 t/m 27 augustus  Start introductiekamp Salve Mundi, weg naar   
   Brabantbos Lodge tijdelijk afgesloten
27 t/m 29 augustus Endurance Marathon Someren
28 augustus  Parkeren tractors Wilhelminaplein na tourtocht
1 en 2 september Militaire oefening

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.

26 augustus 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Koffietijd voor mantelzorgers
Woensdag 1 september start een nieuwe activiteit voor mantelzorgers: 
Koffietijd! Maandelijks een ochtend voor mantelzorgers om samen koffie of 
thee te drinken. Even bijkletsen met anderen en de batterij weer opladen.

Bijbuurten en hart luchten
Marianne Lenders, coördinator van het Steunpunt Mantelzorg in Someren vertelt: “Ik 
spreek vanuit mijn rol veel mantelzorgers. Met name de afgelopen maanden, waarin 
mensen door de coronamaatregelen nauwelijks weg konden, waren soms zwaar voor 
mantelzorgers. In balans blijven is heel belangrijk als er elke dag iemand van jouw hulp 
afhankelijk is. Soms helpt het om even je hart te luchten bij andere mantelzorgers/
anderen. Iemand die jouw situatie uit eigen ervaring herkent kan zeer waardevol zijn.” 

Open inloop voor iedere mantelzorger
In principe is Koffietijd! gewoon een open inloop, iedere mantelzorger is welkom. “We 
starten met een open blik. Als tijdens de ochtend blijkt dat mensen over bepaalde 
thema’s of onderwerpen graag wat meer willen weten, dan gaan we daarmee aan de 
slag. De ideeën daarvoor hoor ik graag van de bezoekers. Het gaat immers om waar zij 
behoefte aan hebben”, aldus Marianne Lenders. 

Koffie
De koffieochtend is voor iedereen die het fijn vindt om samen met andere mantelzorgers 
een kop koffie te drinken en even bij te praten. De koffie wordt door een bijdrage van het 
Steunpunt Mantelzorg aangeboden tegen een gereduceerd tarief. 
Koffietijd! Is elke eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur in Hotel Centraal 
aan het Wilhelminaplein in Someren. Aanmelden is niet verplicht maar wel heel fijn.Dit 
kan bij Marianne Lenders (0493) 44 12 53 / (06) 18 81 93 54 of m.lenders@oniswelzijn.nl

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

Op 29 juli 2021 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend
 - Heiveldsestraat 21, afwijken van de bestemming t.b.v. tijdelijke inwoning.

In de periode van 6 t/m 19 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Eindje ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit  (6-8-2021);
 - Eindje ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw en zwembad  

(6-8-2021);
 - Hollestraat ongen., oprichten van een woonboerderij (13-8-2021);
 - Hollestraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (13-8-2021);
 - Hollestraat ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (13-8-2021);
 - Kanaaldijk-noord 9b, herbouwen van een bedrijfsruimte (6-8-2021);
 - Kerkenhuis 5, renoveren van een boerderij (17-8-2021);
 - Sijlkensstraat 69, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(7-8-2021);
 - Zandstraat 97, oprichten van een bedrijfsgebouw (10-8-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 6 t/m 19 augustus 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Ambachten 11, uitbreiden van een gereedschapslijperij (10-8-2021);
 - De Horst 2, oprichten van een woonhuis (10-8-2021);
 - De Horst 10, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (9-8-2021);
 - De Horst 10 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (9-8-2021);
 - Dorpsstraat 63, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (10-8-2021);
 - Keizerstraat 60, uitbreiden van een woonhuis (11-8-2021).

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. 
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.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 6 t/m 19 augustus 2021 zijn de volgende verlengingen van de 
beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Hugterweg 1, oprichten van een stalling, ruinhuis en carport (17-8-2021);
 - Opper ongen., oprichten van een woonhuis (12-8-2021).

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: 
 - Holberg 8-10, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 8 juni 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 27 augustus tot 10 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 

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft 
tot gevolg dat 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. 



26 augustus 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Bekendmakingen 

•  Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 3

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 vergadering 
24 juni 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 3” gewijzigd 
(identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020022-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het totale buitengebied van de gemeente Someren is opgedeeld in deelgebieden, die 
ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Belangrijk onderdeel van het 
proces is dat er een gebiedsdekkende inventarisatie plaatsvindt.

Deelgebied 3 wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten Asten 
in het oosten en Nederweert in het zuiden, de Zuid-Willemsvaart en de Boerenkamplaan 
in het westen en de kern Someren-Dorp in het noorden.

Het bestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 3” is een plan dat na intensief 
overleg met de bewoners en eigenaren binnen het gebied tot stand is gekomen. Het 
plangebied omvat 142 woonbestemmingen, 40 agrarische bedrijfsbestemmingen, 20 
niet-agrarische bedrijfsbestemmingen en 4 overige bestemmingen (Sport, Recreatie, 
Maatschappelijk en Horeca). Daarnaast bevindt er zich de nodige agrarische grond 
zonder bouwmogelijkheden en natuur binnen het plangebied.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (van 19 
februari 2021 tot en met 1 april 2021) zijn in totaal 14 zienswijzen ingediend. Deze 
reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid 
tot aanpassing (en daarmee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan. De 
‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied Someren – Deelgebied 3’ maakt 
integraal onderdeel uit van de planstukken.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen 
doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan 
conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld 
toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen zijn voor de provincie 
echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde 
bestemmingsplan kan worden gepubliceerd. Wel heeft de provincie te kennen gegeven 
de mogelijkheid tot het instellen van beroep nadrukkelijk te overwegen.

Milieueffectrapport
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het definitieve Milieueffectrapport 
(hierna: planMER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige 
wijze meenemen van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de 
actualisatie van een bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in 
de maximaal optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele 
negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 3 van het buitengebied Someren is 
planMER-plichtig om de volgende redenen:
• Het bestemmingsplan voor deelgebied 3 vormt het kader voor eventuele Besluitm.e.r. 

(beoordelings)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehouderijen). 

In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat voor het 
kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.

• Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve effecten 
veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een Passende 
Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden opgesteld. Ook 
op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

Het planMER is voorafgegaan door de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie zijn 
overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau 
van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze in het ruimtelijk 
plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 26 augustus 
2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 26 
augustus tot en met 8 oktober 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) tijdens openingstijden in 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.IMRO.0847.BP02020022-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan 
worden geopend.

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 
afloop 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 bestemmingsplan 
niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


