
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

 

Volg de gemeente via

@gemsomeren

Dinsdag 7 september weer Alzheimer Café Peelland
Na enkele kleine Alzheimer Cafés 
in coronatijd, is er op dinsdag 
7 september weer een normaal 
Alzheimer Café Peelland. Het vindt 
plaats in Dienstencentrum De Beiaard. 
Iedereen is weer van harte welkom in 
een coronaproof café.

Doel Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Peelland wil een 
ontmoetingsplaats zijn voor mensen met 
dementie uit Asten, Deurne en Someren, 
hun naasten en mantelzorgers en 
professionals. Het geven van informatie 
is van belang, maar zeker ook het met 
elkaar op gelijkwaardige wijze praten 
over allerlei aspecten waarmee mensen 
met dementie en hun omgeving te maken 
krijgen. Bezoekers kunnen ongestoord 
en informeel ervaringen uitwisselen of 
hulp- en dienstverleners en deskundigen 

op informele wijze om advies vragen. 
Maar ook de hulp- en dienstverleners 
kunnen hun vragen stellen en leren van 
de bezoekers.

Onderwerp
Meestal heeft de bijeenkomst een 
specifiek thema. De bijeenkomst op 7 
september heeft een algemeen karakter: 
een hernieuwde kennismaking, uitleg 
van de werkwijze van het Alzheimer 
Café Peelland en de bedoeling van de 
foldertafel en de boekentafel alsmede het 
vertellen van ervaringsverhalen. Er is een 
gespreksleider en er zijn casemanagers 
en een vertegenwoordiger van Onis en 
de Lev-groep om eventuele vragen te 
beantwoorden.
Er is een pauze waarin koffie en thee 
geserveerd worden en waarin de 
Deurnese liedjeszanger Piet Driessen zijn 

gehoor meeneemt naar het verleden met 
nostalgische Brabantse en andere liedjes.

Locatie
Het Alzheimer Café vindt plaats in 
Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de 
Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 tot 20.45 
uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Aanmelden
Vanwege de nog geldende ander-
halvemeter-regel kunnen in De Beiaard 
maximaal veertig gasten ontvangen 
worden. Daarom is aanmelden verplicht. 
Mocht het aantal belangstellenden groter 
zijn, dan komt er mogelijk een extra 
Alzheimer Café Peelland. Aanmelden kan 
via alzheimercafepeelland@gmail.com of 
telefonisch bij Piet Schippers, tel. 0493-
692695 of 06-27338017.

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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Einde zwemseizoen De Diepsteeckel
Het zwemseizoen van zwembad De Diepsteeckel loopt tot en met 
zondag 5 september. Kom dus nog enkele dagen lekker genieten 
van het zwemplezier! 
Er vindt dit jaar geen hondenplons plaats.

Saneringsprogramma Wet geluidhinder  
Boerenkamplaan-Brugstraat-Kerkendijk
In de Wet geluidhinder is bepaald dat woningen, die in de jaren 80 een te hoge 
geluidsbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeerslawaai, aangemerkt 
worden als saneringswoning. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting 
deze woningen te inventariseren, de geluidsbelasting op en zo nodig ook in 
de woning te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidsbeperkende 
maatregelen te treffen. Voor de kosten voor het uitvoeren van deze sanering 
kan de gemeente subsidie aanvragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. 
Hiervoor dient een saneringsprogramma te worden opgesteld.

Saneringsprogramma
De gemeente Someren heeft dit jaar voor 
een aantal saneringswoningen aan de 
Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk 
een saneringsprogramma opgesteld. Zo 
kan worden beoordeeld welke woningen 
een geluidsbelasting ondervinden van 
meer dan 48 dB op de gevel. Daarnaast 
wordt zorgvuldig afgewogen met welke 
maatregelen de woningen gesaneerd 
kunnen worden. Maatregelen hiervoor 
kunnen bijvoorbeeld zijn aanpassingen 
aan het wegdek, een geluidscherm en/of 
gevelmaatregelen. 

Wanneer maatregelen aan de bron of een 
scherm niet doelmatig zijn, wordt er voor 
alle woningen met een geluidsbelasting 
hoger dan 48 dB een hogere waarde 

aangevraagd. Voor deze woningen moet 
worden onderzocht of de geluidsbelasting 
in deze woningen voldoet aan de wettelijke 
eisen. Is dat niet het geval, dan komen 
deze woningen in aanmerking voor een 
aanvullend onderzoek met de mogelijkheid 
voor aanvullende gevelmaatregelen. 

Inzage ontwerp-saneringsprogramma
Om welke woningen het gaat kunt u bekijken 
in het ontwerp-saneringsprogramma 
“Boerenkamplaan-Brugstraat-Kerkendijk”. 
Dit ligt ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis. De 
officiële bekendmaking hierover staat 
elders op deze gemeentepagina. U kunt 
de stukken ook inzien via de link bij de 
nieuwsberichten over dit onderwerp op 
www.someren.nl.

Zaterdag 4 september a.s.:

Textielinzameling
Zaterdag 4 september a.s. vindt er 
weer een textielinzameling plaats. In 
heel Someren wordt door verschillende 
verenigingen ingezameld, dus óók in 
het buitengebied. Zet textiel vanaf 
9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor 
dat de kleding goed is verpakt en dat 
schoenen per paar gebundeld zijn.

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
3 september  Grandioze zomermiddag CV de Keijepaol
5 september  Omloop van de Heidehof

• Melding gebruik openbaar gebied
3 september  BBQ Jeu des Boulesbaan Someren-Eind
4 september  Buurt BBQ Sparrenstraat
7 t/m 17 september Militaire oefening

• Collectes
5 t/m 11 september KWF Kankerbestrijding

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. 



Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen en Wet Milieubeheer

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 9 september 2021 is er een openbare hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van 
Asten, Koningsplein 3 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  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van Someren om een omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, te verlenen voor de uitbreiding van een woonhuis.

20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Someren om een waarschuwing te geven dat direct, 
zonder een voorafgaand voornemen, een last onder dwangsom zal 
worden opgelegd bij een constatering van (een van) de volgende 
overtredingen: 

 1. overtreden van coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn; 
 2. overtreding van openingstijden;  
 3. het organiseren van evenementen zonder de daarvoor benodigde 

vergunning te hebben; en  
 4. handelen in strijd met de geluidsnormen.

20.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders van Asten om een last onder dwangsom op te leggen 
wegens het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten zonder de daarvoor vereiste 
omgevingsvergunning.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend secretaris van 
de bezwaarschriftencommissie, Jody Eijkemans, telefoonnummer (0493) 671 212.

Bekendmakingen 

• Wet geluidhinder ‘Ontwerp-saneringsprogramma Boerenkamplaan, 
Brugstraat en Kerkendijk Someren’

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 87j, tweede lid, 
en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het rapport ‘Saneringsprogramma 
Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk Someren’ inclusief de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, 
ter inzage ligt. 

Saneringsprogramma
Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van diverse 
wegen bij de saneringswoningen in Someren te beperken. Met dit saneringsprogramma 
gaat de gemeente een verzoek indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
om voor 56 saneringswoningen een hogere waarde vast te stellen. Van dit aantal 
komen op basis van de geluidbelasting 52 woningen in aanmerking voor een aanvullend 
onderzoek naar de noodzaak voor eventuele geluidwerende gevelmaatregelen.

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op grond van artikel 110c, lid 
2 van de Wet geluidhinder vanaf vrijdag 3 september 2021 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. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de 
openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 
888. Kopieën van stukken kunnen worden opgevraagd, hiervoor worden legeskosten in 
rekening gebracht. Het ontwerp-saneringsprogramma, inclusief bijbehorende stukken, 
is digitaal te raadplegen via www.someren.nl via de link bij het nieuwsbericht over dit 
saneringsprogramma. 
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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 20 t/m 26 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Bergstraat 22, vervangen van een telecommast (23-8-2021);
 - Boerenkamplaan 109g, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen (25-8-2021);
 - Brugstraat 28, oprichten van een overkapping en een erfafscheiding (24-8-2021);
 - Esdoornstraat ongen. (Brim IV kavel 116), oprichten van een woonhuis 

(23-8-2021);
 - Kerkendijk 138, herbouwen van een woonhuis (26-8-2021);
 - Kuilerstraat 29, plaatsen van 90 zonnepanelen (22-8-2021);
 - Laan ten Roode 15, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(25-8-2021);
 - Michelslaan 18a, oprichten van een veldschuur (26-8-2021);
 - Opper ongen. (Groote Hoeven kavel 32), plaatsen van een tijdelijke woonunit 

(23-8-2021);
 - Zilverdrager ongen. (Gildewijk kavel 169 en 170), oprichten van een dubbel 

woonhuis (21-8-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 20 t/m 26 augustus 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Brimweg 29, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (23-8-2021);
 - Broekstraat 11, oprichten van een bedrijfspand (23-8-2021);
 - Drievennestraat 24 en 26, oprichten van een dubbel woonhuis (24-8-2021);
 - Melchertstraat 12, verbouwen van een woonhuis (24-8-2021);
 - Roggemaat 1 en 3, oprichten van een dubbel woonhuis (24-8-2021);
 - Wijtenhofstraat 3, verbouwen van een woonhuis (25-8-2021);

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.

Lees verder op de volgende pagina...

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. 

Zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp-saneringsprogramma kunnen gedurende 
de termijn van terinzagelegging (3 september tot en met 16 oktober 2021) worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG 
Someren. 
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor een toelichting op 
de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met het KCC, via telefoonnummer 
(0493) 494 888 of via e-mailadres gemeente@someren.nl.

Alleen belanghebbenden, die tijdig (schriftelijk en/of mondeling) zienswijzen hebben 
ingediend tegen het ontwerp-saneringsprogramma, kunnen later beroep instellen 
tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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• Verleende omgevingsvergunning

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 3 september 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Speelheuvelstraat 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 30h, 30k, 30m, 30n, 30p, 

30r, 30s en 30t te Someren, inzake het oprichten van een appartementencomplex.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
 - Bouw
 - Handelen in strijd met regels RO

Ontwerpbesluit
Er zijn diverse zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit maar deze zijn weer 
ingetrokken.

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 raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
(planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02021001-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 
gelegd, 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 Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. 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 20 t/m 26 augustus 2021 zijn de volgende verlengingen van de 
beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Loostreeplaan 31 te Someren, inzake het afwijken van de bestemming t.b.v. 

huisvesten 8 arbeidsmigranten (verzenddatum besluit: 24-08-2021);
 - Wevelsdaal 30, inzake het afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (24-8-2021);
 - Wijtenhofstraat 3, inzake het verbouwen van een woonhuis (23-8-2021).

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: 
 - De Hoof 18, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 3 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 3 tot 17 september 2021.

Binnenkort, op woensdag 8 september aanstaande, vergaderen de commissies ter 
voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en 
vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Let op: In verband met de korte agenda’s vinden beide commissievergaderingen op 
woensdag 8 september plaats.

Spreekrecht
Insprekers kunnen zich melden bij de griffier door een e-mail te sturen naar de griffier 
(j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888.

Op woensdag 8 september om 20.00 uur vergadert de commissie Burger en 
Bestuur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2021 en behandelen 

stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.
5. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Informatie over de jaarrekening 2020 van de Metropoolregio Eindhoven;
 b. Informatie over vastgestelde begroting 2022 Peelgemeenten;
 c. Informatie over Jaarstukken 2020 Peelgemeenten.
6. Rondvraag.

Op woensdag 8 september om 20.30 uur vergadert de commissie Ruimte. 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021 en 
 behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren.
5. Vaststellen bestemmingsplan Verhagenstraat 13-13a.
6. Beschikbaar stellen krediet voor opstellen bestemmingsplan voor  

motorcrossterrein Lierop.
7. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Informatie over aanhouden principeverzoeken ruimte voor ruimte.
8. Rondvraag.

Wilt u de vergadering bijwonen, meldt u zich dan aan bij de griffier 
(j.oostdijk@someren.nl).

Gemeentenieuws

Commissievergaderingen


