
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

Kermis Lierop
Van vrijdag 17 september tot en met maandag 20 september a.s. wordt de jaarlijkse kermis gehouden in Lierop. Op 
vrijdag start de kermis om 17.00 uur en op de andere dagen om 14.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen wordt het 
kermisterrein afgezet met hekken en is er 
een gescheiden in- en uitgang. Bezoekers 
worden verzocht om 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden.

Via de facebookpagina “Kermis Someren” 
worden eventuele aanbiedingen kenbaar 
gemaakt. 

Attracties op het terrein
- Autoscooter
- Rupsbaan
- Bungee trampoline
- Draaimolen
- Schietsalon
- Pusher
- Lucky Duck
- Las Vegas
- Rolbalspel
- Suikerspin
- Oliebollen/churros

Verkeersmaatregelen
Rondom de kermisdagen zijn vanaf donder-
dagochtend 16 september  8.00 uur de 
Somerenseweg, de Van Dongenstraat en 

de Florastraat gedeeltelijk afgesloten. In 
de loop van dinsdag 21 september zullen 
deze wegen weer vrij zijn.

www.someren.nl

Somerse mix voor duurzaam bodembeheer
Om het bodembeheer duurzamer te kunnen maken is er een speciale 
groenbemester mix samengesteld voor de agrariërs in Someren.  De loonwerkers 
Smits Agrowerken en Tillaar Loonwerk & Grondverzet VOF bieden deze Somerse 
groenbemester mix aan.

De groenbemester mix is speciaal samengesteld voor Someren en draagt bij aan een 
betere bodemstructuur, stimulering van het bodemleven en is droogte bestendiger. Het 
bestaat uit 25% wintergerst, 25% Italiaans raaigras, 16% winterwikke, 14% bladrogge, 
18% Japanse haver en 2% Tillage Radisch. Door deze samenstelling is deze mix te 
gebruiken als vanggewas na mais of aardappelen en als vergroening na gewassen waarbij 
een groenbemester niet verplicht is.

Gratis
Deze mix krijgt u geheel van ons vergoed, zodat u laagdrempelig deze mix kunt 
uitproberen. U kunt de mix laten zaaien door uw loonwerkbedrijf of het zaad zelf bij hen 
ophalen.

Andere maatregelen, advies en bijeenkomsten
Vanuit het project Onweerstaanbaar Someren wordt gewerkt aan duurzaam 
bodembeheer, zodat Someren vóór 2030 klimaatbestendiger is. Naast de Somerse 
Mix zijn nog vele andere maatregelen mogelijk. Deze zijn te vinden op de website 
https://bodembeheersomeren.nl/maatregelenlijst/. Dit najaar organiseert de gemeente 
weer een bijeenkomst met een inhoudelijk thema en ruimte voor het onderling delen van 
ervaringen.

Meer informatie
Wilt u meer weten wat de mogelijkheden precies in zijn? Neem contact op via 
gemeente@someren.nl. De gemeente komt graag bij u langs om te helpen met kennis 
en subsidie.

Afsluiting brug Dijkstraat

Vanaf maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober vinden er werkzaamheden 
plaats aan de brug Bommerhei, de brug over het kanaal bij de Dijkstraat, de weg tussen 
Lierop en Asten. Hierbij wordt de weg afgesloten voor motorvoertuigen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Bij de brug wordt het asfalt 
van de rijbaan vervangen, worden betonreparaties uitgevoerd (zowel naast als onder het 
te verwijderen asfalt) en worden reparaties uitgevoerd aan de damwanden. 
Het op de afbeelding hieronder rood gemarkeerde deel van de weg Dijkstraat wordt 
afgesloten voor motorvoertuigen, het verkeer wordt omgeleid. Voor (brom)fi etsers en 
voetgangers blijft het fi etspad wel beschikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat, 
tel: 0800-8002. Ook op de site van Rijkswaterstaat is informatie te vinden: www.
rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/zuid-willemsvaart-onderhoud-brug-
bommerhei
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Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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 3 t/m 9 september 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beliënberkdijk 24, veranderen van een inrichting, fase 1 (7-9-2021);
 - Broekstraat 10, 10a en 10b, veranderen van de brandcompartimentering (3-9-

2021);
 - Eindje 11, verbouwen van een woonhuis (9-9-2021);
 - Esdoornstraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (7-9-2021);
 - Kloosterweg 35, oprichten van een bijgebouw (3-9-2021);

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 3 t/m 9 september 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Eindje 12, oprichten van een woonhuis met bijgebouw en zwembad (6-9-2021);
 - Eindje 12 unit, oprichten van een tijdelijke woonunit (3-9-2021);
 - Opper 50, oprichten van een woonhuis (8-9-2021);
 - Opper 50 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (8-9-2021);
 - Peelrijtweg ongen., aanpassen van een greppel (7-9-2021);
 - Speelheuvelstraat 30, gewijzigd uitvoeren van het kappen van bomen, 

herplantplicht (8-8-2021);
 - Vlasstraat 10, plaatsen van 15 tijdelijke woonunits en afwijken van de bestemming 

t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (7-9-2021).

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 3 t/m 9 september 2021 zijn de volgende verlengingen van de 
beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Gildeplein 17, inzake het oprichten van een overdekt terras en een bijgebouw 

(7-9-2021);
 - Scheidingsweg 13, inzake het gedeeltelijk herbouwen van een woonboerderij  

(3-9-2021).

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend 
gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 - Broekstraat 11, voor het oprichten van een inrichting. De melding is ingekomen 

op 1 juli 2021.
 - Trasweg 9b, voor het oprichten van een inrichting. De melding is ingekomen op  

2 augustus 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 17 september 2021 tot 1 oktober 2021.

Wegwerkzaamheden A67
Afgelopen weekend stonden wegwerkzaamheden gepland op de A67. In verband met de 
slechte weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden verschoven

Afgesloten zaterdag 18 september 18.00 uur tot zondag 19 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 
 - De A67 is afgesloten voor al het verkeer tussen oprit (36) Asten en afrit (34) Geldrop 

richting Eindhoven.

Kijk voor informatie www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

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. 

Raadsvergadering

Donderdag 23 september 2021 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Inwoners 
kunnen de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer u 
afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

1. a. Opening met overweging. 
b. Trekken van het stembriefje. 
c. Vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 22 juli 
2021.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5. Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.
6. Vaststellen bestemmingsplan Verhagenstraat 13-13a.

BESPREEKSTUKKEN
7. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren.
8. Beschikbaar stellen krediet voor opstellen bestemmingsplan voor 

motorcrossterrein Lierop.
9. Sluiting.

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
17 t/m 20 september Kermis Lierop
20 september  Fok ’t is geen paardendag
24 t/m 28 september Kermis Someren-Dorp

• Melding gebruik openbaar gebied
7 t/m 17 september Militaire oefening
19 september  Strade Bianche fietstocht

• Collectes
19 t/m 25 september Collecte Nierstichting

• 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. 


