
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
Let op: met ingang van 1 oktober is gemeente-
huis vanaf 9.00 uur geopend.
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 Someren-Dorp
Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 september a.s. wordt de jaarlijkse kermis gehouden in Someren-Dorp. Op vrijdag 
start de kermis om 17.00 uur en op de andere dagen om 13.00 uur. Om meer ruimte te krijgen voor bezoekers is het 
kermisterrein dit jaar groter. Op de parkeerplaats achter het gemeentehuis komen ook attracties te staan.
Via de facebookpagina “Kermis Someren” worden eventuele aanbiedingen kenbaar gemaakt. 

Verkeersmaatregelen
Rondom de kermisdagen zijn vanaf 
woensdag 22 september 17.00 uur het 
Wilhelminaplein en een gedeelte van 
de Postelstraat en Speelheuvelstraat 
afgesloten. Ook de parkeerplaats achter 
het gemeentehuis is afgesloten. In de loop 
van woensdag 29 september zullen deze 
wegen weer vrij zijn.

De volgende attracties zijn aanwezig op 
het terrein:
Grootvermaak:
- Space jam (40m zweeftoren)
- Break dance
- Auto scooter
- Rupsbaan
- Cake walk
- Booster
- Buggy
- Minicars
- Draaimolen
- Madmill
- Bungee trampoline
- Hobbelende geit
- Mini jet

Spel:
- Lijntrek
- Pusher
- Grijpkranen
- Pinball spel
- Rolbalspel
- Aqua blasta
- Kamelen race
- Lucky duck
- Schietsalon
- Pink date

Eten:
- Loempia’s
- Oliebollen/churros
- Curly chips
- Visverkoop
- Suikerspin
- Nougat suikerwerken

Dinsdag 28 september 

Bijeenkomst grootschalig opwekken 
energie

In 2015 heeft de Nederlandse overheid samen met 194 andere landen het Klimaatakkoord 
van Parijs ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te 
beperken. Deze opwarming van de aarde kunnen we tegengaan door te kijken naar hoe 
we energie kunnen besparen, maar ook door de CO2 uitstoot te verminderen en over te 
stappen op duurzame energie. 

De gemeente bekijkt samen met de regiogemeenten op welke wijze duurzame energie 
grootschalig opgewekt kan worden via bijvoorbeeld zonneparken en windmolens. En 
welke locaties hiervoor geschikt zijn. Ook in onze gemeente zijn hiervoor locaties in beeld 
(Diepenhoek en Lungendonk). 

Dorpsoverleg Someren-Heide organiseert dinsdag 28 september a.s. in De Bunt een 
bijeenkomst waar de gemeente een toelichting geeft op de plannen voor het grootschalig 
opwekken van energie. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Aanvang 19.45 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur).
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GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op maandag 27 september is het gemeentehuis gesloten in verband met de kermis. 
Ook de avondopenstelling komt te vervallen.

Vanaf 1 oktober:

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis
Vanaf 1 oktober wijzigen de 
openingstijden van het gemeentehuis. 
Het gemeentehuis is voortaan vanaf 
9.00 uur geopend en telefonisch 
bereikbaar, in plaats van 8.30 uur.
De aanpassing van de begintijd 
van 8.30 uur naar 9.00 heeft geen 
gevolgen voor de dienstverlening 
aan de balies. De balies blijven elke 
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 
geopend.

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        



Gemeentenieuws

Tussen Provincialeweg en Loovebaan:

Werkzaamheden Lieropsedijk
Deze week is gestart met de werkzaamheden aan de Lieropsedijk. Het betreft 
het gedeelte tussen de rotonde Provincialeweg en de Loovebaan.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vernieuwen van de rijbaan en het 
fi etspad tussen de rotonde Provincialeweg en de Loovebaan. De verhardingsconstructies 
van zowel de rijbaan als het fi etspad worden geheel vervangen. Hierbij blijven bomen 
gehandhaafd en worden bermen voorzien van bloemenmengsels.

Planning
De werkzaamheden aan de Lieropsedijk worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd 
door de aannemer KWS Infra. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio november 
gereed.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden kunt u enig ongemak ondervinden. Zo zijn de rijbaan en het 
fi etspad van de Lieropsedijk tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt 
lokaal omgeleid. Aanwonenden ontvangen persoonlijk bericht over de bereikbaarheid van 
hun percelen.

Meer informatie?
Meer informatie over dit project vindt u op de website van de gemeente Someren 
(www.someren.nl > plannen en projecten).

Alzheimer Café Peelland 5 oktober

Thema: Goed zorgen voor later nu het 
nog kan
Er komt een moment waarop iemand met dementie zelf geen beslissingen meer 
kan nemen. Je kunt bijvoorbeeld je fi nanciën niet meer regelen. En weten je 
nabestaanden wat je wensen over een al dan niet vrijwillig levenseinde zijn?

Je kunt tijdig allerlei zaken vastleggen. Maar welke zaken moet je regelen bij de notaris 
en wanneer? En hoe vind je de weg in de wereld van regels en wetten over deze vaak 
ook emotionele kwesties? Tijdens het Alzheimer Café gaan we hierover in gesprek met 
twee medewerkers van DELA, vooral bekend vanwege uitvaarten, maar ook deskundig 
op dit gebied.

Aanmelden
We verwachten dat er veel belangstelling is voor deze thema-avond op dinsdag 5 oktober. 
Door de coronaregels in de Beiaard vragen wij je je vooraf aan te melden, zodat we 
speciale maatregelen op tijd kunnen communiceren.
Aanmelden kan via alzheimercafepeelland@gmail.com of telefonisch bij Piet Schippers, 
tel. (0493) 692 695 of 06 273 38 017.

Volgende ACP’s
• dinsdag 2 november (Ervaringsverhalen van mantelzorgers)
• dinsdag 7 december (De overgang naar het verpleeghuis).
De avonden zijn bedoeld voor mensen uit Someren, Deurne en Asten en vinden plaats in 
De Beiaard in Asten, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop 
vanaf 19.00 uur.

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
24 september t/m 28 september Kermis Someren-Dorp

• Melding gebruik openbaar gebied
27 september   Koffi e, kletsen en klassiekers, 
    Lierweg Someren-Eind

• Collectes
27 september t/m 3 oktober 2021 Collecte Dierenbescherming

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 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.

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 twee 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 twee 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 van ‘Een wereld van verschil 
maken’.

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 

23 september 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Houtbroekstraat

Lo
ov

eb
aa

n
Provincialeweg



Bekendmakingen 

• Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat met ingang van 24 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk-
Molenbrugweg” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020025-OW01 gedurende 
zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 4 november 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk-Molenbrugweg” ziet toe op de realisatie van 
een woning aan de Kerkendijk ten zuiden van Kerkendijk 140, waar als tegenprestatie 
gebruik wordt gemaakt van de provinciale regeling ‘kwaliteitsverbetering van de 
bebouwingsconcentraties’. Deze kwaliteitsverbetering is gelegen aan de Molenbrugweg 
waar wordt voorzien in het vergroten van de reeds aanwezige Ecologische 
Verbindingszone.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien 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.
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.BP02020025-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link 
naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks 
kan worden geopend.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van 
de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de 
openingstijden willen inzien, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

• Persoonsgebonden gedoogbeschikking Boerenkamplaan 44
Bij besluit van 7 september 2021 hebben burgemeester en wethouders een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking verleend aan de eigenaren van het perceel 
Boerenkamplaan 44 te Someren voor het behouden van een schapenstal. De 
gedoogbeschikking is verleend onder het verbinden van nadere voorschriften.

Het besluit treedt op 16 september 2021 in werking. De schapenstal mag voor de duur 
van 5 jaar worden behouden, tot uiterlijk 7 september 2026.

De gedoogbeschikking wordt gepubliceerd in het plaatselijke huis-aan-huisblad en op de 
gemeentelijke website en ligt ook, tot zes weken na deze bekendmaking, op werkdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis 
van Someren. De stukken kunt u op afspraak ook buiten openingstijden inzien. Een 
afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

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. 

Gemeentenieuws

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
In de periode van 10 t/m 16 september 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - De Horst ongen., oprichten van een woonhuis (14-9-2021);
 - Heikantstraat ongen., oprichten van een woonhuis (10-9-2021);
 - Kanaalstraat 14, verbouwen van een schoolgebouw (10-9-2021);
 - Keelvennengebied, dempen van een sloot en rabatten (16-9-2021);
 - Kerkendijk 86, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(14-9-2021);
 - Peelweg 1, oprichten van een loods (14-9-2021);
 - Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (14-9-2021);
 - Vaarsehoefweg 40, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(16-9-2021);
 - Zilverdrager ongen., oprichten van een woonhuis (14-9-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 10 t/m 16 september 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 167, uitbreiden en bewonen van een bestaand bijgebouw  

(13-9-2021);
 - Kuilerstraat 29, plaatsen van 90 zonnepanelen (16-9-2021);
 - Roggemaat 4 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (16-9-2021);
 - Vaarselstraat 105, intrekken omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 

bijgebouw tot mantelzorgwoning (10-9-2021).

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 10 t/m 16 september 2021 zijn de volgende verlengingen van de 
beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Kerkendijk 152a, afwijken van de bestemming t.b.v. verhuur bedrijfswoning  

(15-9-2021);
 - Roggemaat ongen. (Groote Hoeven kavel 43), inzake het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit (13-9-2021);
 - Roggemaat ongen. (Groote Hoeven kavel 43), inzake het oprichten van een 

woonhuis (13-9-2021).

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

 Volg ons
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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!
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