
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

Een wereld van verschil maken voor mensen met een beperking
De gemeente wil van Someren een nog 
fi jnere plek maken om te wonen en te 
leven voor mensen met een beperking. 
Daarom wil de gemeente graag van 
mensen met een beperking horen 
wat de uitdagingen zijn die zij in het 
dagelijks leven ondervinden. Someren 
wil graag inclusief zijn, zodat mensen 
met een beperking zo volledig mogelijk 
mee kunnen doen in de maatschappij. 
Daarom gaat de gemeente met 
verschillende doelgroepen met een 
beperking opschrijven wat de wensen 
zijn voor de toekomst, wat lastig is 
en wat ze graag anders zouden willen 
zien. Hierna wordt een actielijst 
opgesteld om de wensen uit te voeren 
in de komende 4 jaar.

Doelgroepen
Met  onderstaande 6 doelgroepen gaat de 
gemeente steeds 2 avonden van 18.00 – 
21.00 uur aan de slag in de bibliotheek, 
Molenstraat 12 in Someren. 
1.  Motorische beperkingen 

(4 & 12 oktober): vol!
2.  Chronische aandoeningen 

(14 & 19 oktober)

3.  Visuele beperkingen 
(2 & 8 november)

4. Auditieve beperkingen 
(11 & 16 november)

5.  Verstandelijke beperkingen 
(18 & 23 november)

6.  Psychosociale beperkingen 
(25 & 30 november)

De 2 avonden voor mensen met een 
motorische beperking zijn volgeboekt. 

Voor de overige avonden zijn nog plaatsen 
beschikbaar. 

Meer informatie/aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich graag 
aanmelden en zo een wereld van verschil 
maken in de gemeente Someren? Mail 
dan naar gemeente@someren.nl onder 
vermelding een wereld van verschil 
maken.

www.someren.nl

Zaterdag 11 september en zondag 12 september: 

Werkzaamheden A67: Op- en afrit (35) 
Someren van de A67 richting Eindhoven 
afgesloten 
Rijkswaterstaat voert geplande werkzaamheden uit aan de A67. Hierdoor is de 
A67 afgesloten voor al het verkeer tussen oprit (36) Asten en afrit (34) Geldrop 
in de richting van Eindhoven van zaterdag 11 september 18.00 uur tot zondag 
12 september 12.00 uur. Weggebruikers dienen rekening te houden met een 
extra reistijd. 

Afgesloten zaterdag 11 september 
18.00 uur tot zondag 12 september 
12.00 uur.
- Oprit (36) Asten van de A67 richting 

Eindhoven
- Op- en afrit (35) Someren van de A67 

richting Eindhoven 
- Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats 

Oeijenbraak met aangrenzend 
tankstation gelegen langs de A67 
richting Eindhoven 

- Afrit (34) Geldrop van de A67 richting 
Eindhoven 

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse 
informatie over de werkzaamheden en 
verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weers-
gevoelig. Bij slecht weer kunnen de 

werkzaamheden mogelijk geen doorgang 
vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Wegwerkzaamheden: veiligheid 
voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en 
veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers 
en onze weginspecteurs zich dag en nacht 
in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u 
kunt als weggebruiker een bijdrage leveren 
aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: 
volg de aanwijzingen en respecteer de 
snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden? Kijk op de pagina van 
de geplande werkzaamheden: www.
rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt 
ook bellen met de Landelijke Informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Digitale informatieavond 21 september

Zonnepanelen kopen via de gemeente 
Gemeente Someren 
is één van de 12 
gemeenten die 
meedoet aan het 
zonnepanelenproject 
De Groene Zone. 
Woningeigenaren die 
deelnemen kunnen 
snel en gemakkelijk 
zonnepanelen laten 

plaatsen zonder eigen investering. Wil je 
meer informatie? Kom dan naar de digitale 
informatieavond op dinsdag 21 september 
van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan 
via www.degroenezone.nl. Na aanmelding 
ontvang je een bevestigingsmail met 
deelnamelink (kijk ook in je spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen 
gezamenlijk zonnepanelen in en schieten 
de kosten voor. Dit betekent dat je zelf 
geen aanbetaling hoeft te doen voor de 
zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 

1,35% rente, los je de lening maandelijks 
af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heb je fi nancieel 
voordeel: de opbrengst is namelijk hoger 
dan je maandelijkse afl ossing. Daarnaast 
krijg je 15 jaar lang garantie. Per gemeente 
is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
Wees er dus op tijd bij!

Scan de QR-code om je direct aan te 
melden!

Volg de gemeente via
twitter@gemsomeren
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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
7 t/m 17 september Militaire oefening
11 september Badminton toernooi, grasveld naar sporthal De Postel
11 september Buurt BBQ Ter Hofstadlaan en Rosdaal
12 september Buurt BBQ Melchertstraat

• Incidentele festiviteiten
13 t/m 26 september Open Peelland Toernooi

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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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 

Op 26 augustus 2021 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend
 - Vaarselstraat 105, intrekken omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 

bijgebouw tot mantelzorgwoning (26-8-2021).

In de periode van 27 augustus t/m 2 september 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amer 84, veranderen van de voorgevel d.m.v. vergroten van de ramen (2-9-2021);
 - Boerenkamplaan 75, afwijken van de bestemming t.b.v. legalisatie bijgebouwen 

(29-8-2021);
 - Bosrandweg ongen. (nabij 6), kappen van bomen, aanleggen van een speelberg, 

vennen en wandelpaden (31-8-2021);
 - Gelderselaan 18, oprichten van een loods, veranderen van een inrichting (OBM) 

27-8-2021;
 - Smulderslaan 46, oprichten van een varkensstal, fase 1 (30-8-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 27 augustus t/m 2 september 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Amarant 9, oprichten van een woonhuis (1-9-2021);
 - Amarant 17, oprichten van een woonhuis (1-9-2021);
 - Beuvenlaan 5, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen en 

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 
chemokuren in! 
Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen met de vele donateurs en partners een 
record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het ambitieuze doel voor 2021 
was vastgesteld op 425.000  kilo, maar door de toewijding van alle donateurs 
is het gelukt om ruim 480.000 kilo in te zamelen. Deze gigantische hoeveelheid 
is goed voor meer dan 4.360 chemotherapieën. “We zijn ontzettend blij met 
het resultaat” verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle 
mensen die dit jaar hun takje hebben bijgedragen was het nooit gelukt. Heel 
erg bedankt.” 

Door de koude start van het seizoen is 
het tot het einde spannend gebleven of de 
doelstelling wel gehaald zou worden. De 
grote hoeveelheid regen, het broeierige 
weer in juni en de nieuwe donateurs 
hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de 
opbrengst beter was dan verwacht werd. 
In de massaal aangeboden taxusnaalden 
zit een belangrijke grondstof voor 
chemotherapieën tegen verschillende 
soorten kanker, zoals eierstok-, borst- en 
longkanker, maar ook tegen kanker van de 
slijmvliezen en in sommige gevallen voor 
chemotherapieën tegen alvleesklier- en 
slokdarmkanker.
 
Inzameling
Van juni tot en met augustus zijn de 
chauffeurs van Taxus Taxi elke dag op pad 
geweest om zoveel mogelijk taxussnoeisel 
in te zamelen voor de strijd tegen kanker. 
Zeven dagen in de week reden ze rond 
in 76 gemeentes verspreid over Brabant, 
Gelderland en Noord-Limburg. Dit jaar is er 
70.000 kilo meer ingezameld dan vorig jaar. 
Dat betekend dat er genoeg is ingezameld 
voor 630 méér chemotherapieën dan vorig 
jaar. In totaal hebben 12.175 donateurs 
hun takje bijgedragen om dit te bereiken. 
 
Groeiend succes
Het succes van Stichting Taxus Taxi groeit 
elk jaar. Steeds meer taxus eigenaren 

weten de Taxus Taxi te vinden. Door het 
verstrekken van gratis materialen wordt het 
donateurs steeds gemakkelijker gemaakt 
om deel te nemen aan de inzameling. 
Daarnaast zorgen samenwerkingen met 
een aantal grote partners zoals Den Ouden 
Groep, Boerenbond en Intratuin voor 
steeds meer zichtbaarheid en bekendheid.
 
Ook in 2022 weer op pad 
Na het succes van de afgelopen jaren kan 
een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 
gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad 
om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te 
zamelen. Enkele maanden per jaar is de 
basisgrondstof voor kanker remmende 
medicijnen voldoende aanwezig in de 
taxus naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen 
wanneer dit het geval is. De exacte start- 
en einddatum voor 2022 zijn dan ook nog 
niet bekend. Zodra de startdatum bekend 
is, wordt dit gecommuniceerd via www.
taxustaxi.nl en de sociale media kanalen.

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde persoon niet meer woont op het adres waar 
zij in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staat ingeschreven. De 
verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen 
wat de huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men 
verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om per datum publicatie nieuwe gegevens 
van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure Land onbekend. Dat wil zeggen 
dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijft op een onbekend adres en 
formeel niet meer in Nederland woont. Een eventuele ambtshalve uitschrijving kan grote 
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen.
Op basis van dit voornemen wordt onderstaande persoon in de gelegenheid gesteld om, 
gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over de 
feitelijke verblijfplaats. 

Het betreft de volgende persoon: 
Naam Geboortedatum Geboorteplaats
Natalia Monika Konopka 5-10-1994 Bydgoszcz, Polen 

Staat uw naam hierof weet u waar vermelde persoon verblijft, neem dan contact met het 
Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail gemeente@
someren.nl.
Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, wordt vermelde persoon uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.

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 onderstaande 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. 

Volg ons

www.facebook.com/GemeenteSomeren
https://twitter.com/gemsomeren
instagram.com/gemeente_someren

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
in Someren of het laatste nieuws volgen over het 
coronavirus? Like en/of volg ons dan op onze social media!

FACEBOOK
TWITTER-SQUARE
instagram
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bedrijfsvoeren (31-8-2021);
 - De Hoof 21, oprichten van een bijgebouw (30-8-2021);
 - Dorser 7, verbouwen van een bedrijfshal (beslissing op bezwaar verzonden 30-8-

2021);
 - Gelderselaan 17, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-8-2021);
 - Groeneweg 5, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (1-

9-2021);
 - Eindje 13, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (1-9-2021);
 - Hugterweg 1, oprichten van een stalling, tuinhuis en carport (1-9-2021);
 - Lieropsedijk ongen., afwijken van de bestemming t.b.v. verleggen en verbreden 

fietspad (31-8-2021);
 - Vaarsehoef 3, brandveilig gebruiken van een activiteitencentrum met overdekte 

rijbak (31-8-2021).

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.

Gemeentenieuws


