
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

Eenzaamheid, zullen we dat sámen oppakken?
Meer dan een miljoen Nederlanders 
voelt zich vaak eenzaam. Dat gevoel zie 
je niet aan de buitenkant en de mate 
kan per persoon verschillen. De een kan 
tegenslag of verdriet na verloop van tijd 
een plekje geven, maar voor de ander is 
het steeds lastiger om positief te blijven. 
Deze negatieve gedachten kunnen dan 
overgaan in gevoelens van eenzaamheid. 
Dit kan iedereen overkomen. Wat zijn de 
signalen van eenzaamheid en hoe kun je 
iemand helpen bij vermoedens hiervan? 

Signalen van eenzaamheid
•  Lichamelijke signalen | Iemand ziet er 

de laatste tijd slecht uit, zorgt niet goed 
voor zichzelf of praat steeds vaker over 
klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. 

•  Psychische signalen | Iemand praat 
steeds meer over gevoelens van 
zinloosheid, verdriet of boosheid.

•  Sociale signalen | Je ziet dat iemand 
steeds minder sociale contacten heeft 
en steun van vrienden of familie mist. 

•  Gedragsmatige signalen | Iemand 
trekt zich steeds meer terug en houdt 
mensen op afstand. Of iemand drinkt de 
laatste tijd veel alcohol en gaat steeds 
ongezonder leven.

Dit wil niet automatisch zeggen dat 
iemand zich eenzaam voelt. Maar het 
kan er wel op wijzen. Vaak heeft zo 
iemand een ingrijpende, persoonlijke 

levensgebeurtenis meegemaakt, zoals het 
overlijden van een dierbare, een scheiding, 
verhuizing naar een andere plaats, ziekte, 
werkloosheid of financiële problemen. 

Wat kun jij doen?
Als je ziet dat iemand in jouw omgeving 
worstelt met iets in zijn of haar leven, 
begin dan het gesprek. Luisteren en er 
zijn voor iemand kan veel betekenen. 
Ga bijvoorbeeld samen een kopje 
koffie drinken, maak een praatje in de 
supermarkt of help iemand bij het koken 

of tuinieren. Samen iets doen verbindt en 
dat werkt beide kanten op.

Meer informatie en hulp
Wil je meer lezen over wat jij kunt doen? 
Je vindt veel tips op de website www.
eentegeneenzaamheid.nl. Ook kun je altijd 
aankloppen bij onze dorpsondersteuners. 
Voor jezelf of voor een ander. Je vindt 
hun gegevens op www.zosomeren.nl/
dorpsondersteuning

Start jaarlijkse controle hondenbelasting 

Binnenkort gaat de jaarlijkse controle hondenbelasting weer van start. Het uitvoeren van 
de controle gebeurt door het bedrijf Legitiem namens de Belastingsamenwerking Oost-
Brabant (BSOB), waarbij de gemeente Someren is aangesloten.

U kunt de controleurs vragen om hun legitimatie. Wat betreft de situatie rondom het 
coronavirus, volgen zij de laatste richtlijnen van de overheid. 

Hebt u één of meerdere honden, waarvoor u nog geen hondenbelasting betaalt?  
Dan is het belangrijk deze op tijd aan te melden bij BSOB. Meer informatie vindt u op 
www.bs-ob.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van BSOB  
via tel.nr. 088-551 00 00 op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. 
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Vanaf 1 oktober: 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Vanaf 1 oktober wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis. Het gemeentehuis 
is vanaf deze datum niet meer vanaf 8.30 uur maar vanaf 9.00 uur geopend en 
telefonisch bereikbaar.

De aanpassing van de begintijd heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan de 
balies. Deze blijven elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend.

In de Week tegen eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober besteden we 
extra aandacht aan dit grote maatschappelijke probleem. 

Bijeenkomst voor mensen met chronische 
aandoeningen
Maak een wereld van verschil in Someren
Wil jij de gemeente Someren helpen om er een nog fijnere plek van te maken om te 
wonen en te leven, ook als je een chronische beperking hebt? Heb jij een aandoening die 
nooit meer overgaat zoals bijvoorbeeld reuma, astma of diabetes? Kom dan naar de twee 
avonden die we hierover organiseren. Jouw input gebruiken we om een vierjarenplan te 
maken waar we als gemeente mee aan de slag gaan. 

Wanneer?
Op 14 en 19 oktober van 18.00 – 21.00 uur organiseren we in de bibliotheek, Molenstraat 
12 in Someren twee avonden waarin mensen met een chronische aandoening aan kunnen 
geven wat hun wensen zijn voor de toekomst, wat lastig is en wat ze graag anders 
zouden willen zien. In november organiseren we ook avonden voor mensen met een 
visuele, auditieve, verstandelijke of psychosociale beperking.

Meer informatie/ aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je graag aanmelden en zo een wereld van verschil maken 
in de gemeente Someren? Mail dan naar gemeente@someren.nl onder vermelding van: 
Chronische aandoeningen. 



Gemeentenieuws

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 7 oktober 2021 is er een openbare hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten, Koningsplein 3 en 
begint om 20.00 uur.

Speciale maatregelen
De verplichte 1,5 m afstand geldt niet meer sinds 25 september 2021. Maar het 
blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en een veilige afstand te bewaren. 
Corona is nog niet weg. Daarom kan slechts een beperkt aantal personen in de 
hoorruimte aanwezig zijn. Mensen die de hoorzitting als toehoorder willen bijwonen 
wordt gevraagd dat uiterlijk twee dagen vóór de hoorzitting bij de secretaris van 
de bezwaarschriftencommissie te melden.

Zaken die besproken worden
20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van Someren om een omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, te verlenen voor het oprichten van een loods op het perceel 
Verhagenstraat 18 in Lierop.

20.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders van Someren om een last onder dwangsom op te 
leggen wegens het zonder omgevingsvergunning bouwen van een 
transformatorunit op het perceel Zandstraat 99-101 in Someren.

21.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Someren om een omgevingsvergunning, activiteiten 
bouw en handelen in strijd met regels RO, te verlenen voor het oprichten 
van een transformatorhuisje op het perceel Zandstraat 99-101 in 
Someren

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

Bijeenkomst voor nieuwe vrijwillige 
maatjes
Als vrijwillig maatje breng je mensen een lichtpuntje 
in de week, maar je krijgt er zeker ook iets voor terug. 
Voldoening, waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te 
doen omdat je nodig bent voor een ander. Naast ruim 100 
mensen die al een maatje hebben, zijn we voor zo’n 15 
mensen nog op zoek voor o.a.: 
• Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje doen
• Samen erop uit; wandelen, fietsen, uitstapje 
• Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie   
• Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven
Je gaat als “maatjeskoppel” alleen van start als zowel deelnemer als vrijwilliger het 
gevoel hebben dat het goed klikt. Geïnteresseerd? We zien je graag op een van onze 
bijeenkomsten.
 
Informatiebijeenkomsten:
• Maandag 4 oktober 11.00 uur: De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren
• Donderdag 7 oktober 14.00 uur: Onis, Emmastraat 9, Asten 

Contactpersonen:
Silvia Bouwmans, (0493) 441 254 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl
Lies van den Boomen, (0493) 441 265 of l.vandenboomen@oniswelzijn.nl 

Bladinzameling
Van 4 oktober t/m 31 december plaatsen we weer bladkorven binnen de bebouwde kom 
van onze kernen. Hierin kun je je bladafval kwijt. 
De locaties van de korven staan vast. De korven worden één keer per week op dinsdag 
of donderdag machinaal leeg gemaakt.

Gebruik
De korven zijn alleen bestemd voor het blad van bomen en struiken. Als de korf vol zit, 
kun je het blad naast de korf plaatsen. Doe dit wel op een plek waar de machine bij kan.
Er mag geen snoeiafval, grond of ander materiaal in de korven worden gegooid. Als dit 
wel het geval is, legen we de korf niet en verwijderen we hem na enige tijd. Bladkorven 
die door particulieren zijn geplaatst legen we ook niet en verwijderen we.
 
Gratis aanbieden bij de milieustraat
Je kunt het blad vanaf 11 oktober t/m 5 februari 2022 op vertoon van je milieupas ook 
gratis naar de milieustraat in Someren brengen. Ander tuinafval of blad gemengd met 
tuinafval kun je tegen betaling inleveren.
 
Veegwagen
Om het blad zoveel mogelijk van de straat te halen, zetten we de veegwagen weer in.

Zelf compost  maken
Een andere handige en milieuvriendelijke manier om af te komen van bladafval is om 
het te gebruiken in je eigen tuin. Als je kleine hoeveelheden blad onderspit of een grote 
hoeveelheid apart verzamelt, wordt dit compost. Compost houdt vocht vast in de grond 
en dat verbetert weer de bodem.
 
Vragen
Meer informatie kun je vinden op www.Someren.nl  of neem contact op met het Klant 
Contact Centrum, tel. nr. (0493) 494 888.

Hoeveel rookmelders heb jij nodig?
Start Brandpreventieweken op 30 september

Rookmelders zijn onmisbaar in huis. Tijdens de Brandpreventieweken vragen we extra 
aandacht hiervoor. Op www.rookmelders.nl vindt u de meest actuele informatie over wat 
u kunt doen om brand te voorkomen. U vindt daar ook de link naar de rookmelderwijzer. 
Als u deze invult, krijgt u persoonlijk, online advies over het aantal aan te schaffen 
rookmelders en waar deze te plaatsen.

Maak uw huis veiliger met een rookmelder met 10 jarige batterij- en levensduur! 
Voorkomen is beter dan genezen.

Wijkagenten
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij 
signaleert sociale problemen, criminaliteit en overtredingen op het gebied van milieu 
en verkeer en speelt hierin een handhavende en adviserende rol.
De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844. Voor Someren-Dorp kunt u terecht 
bij wijkagent Jeroen van Aarle. Voor Lierop, Someren-Eind, Someren-Heide en het 
buitengebied kunt u terecht bij Suz Versleijen.

U kunt op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten ook een contactformulier invullen. 
De wijkagent neemt dan contact met u op.
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Zaterdag 2 oktober a.s.: 

Textielinzameling
Zaterdag 2 oktober 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.

IJZERINZAMELING ZATERDAG 2 OKTOBER 
 

Op zaterdag 2 oktober a.s. houdt Muziekvereniging 
Somerens Lust voor de inwoners van Someren Dorp 

haar halfjaarlijkse oud-ijzeractie. 
 

Oud-ijzer, aluminium, koper, blik en lood kunt 
u vanaf 9.30u aan de openbare weg zetten. 

Wij komen het dan graag ophalen. 
 

www.somerenslust.nl / M: 06-34958061 
 

Om milieutechnische redenen kunnen wij helaas géén 
diepvriezers, koelkasten, gasflessen, accu’s en velgen 

met autobanden meenemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 17 t/m 23 september 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Floreffestraat 51, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (17-9-2021);
 - Heiveldsestraat 21, starten van een Bed & Breakfast (22-9-2021);
 - Moorsel 9-11, oprichten van een loods (23-9-2021);
 - Novaliastraat 5, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(23-9-2021);
 - Opper ongen. (Groote Hoeven kavel 48 en 49), oprichten van een dubbel 

woonhuis (21-9-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 17 t/m 23 september 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Amarant 15, oprichten van een woonhuis (20-9-2021);
 - Ambachten 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(21-9-2021);
 - Kloosterweg 35, oprichten van een bijgebouw (22-9-2021);
 - Scheidingsweg 13, gedeeltelijk herbouwen van een woonboerderij (22-9-2021);
 - Sijlkensstraat 69, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(22-9-2021);
 - Steemertseweg 22 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (23-9-2021).

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-
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Mantelzorgcompliment 2021: vraag het aan!
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig 
heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van 
waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de 
zorgvrager. U kunt het compliment aanvragen tot 1 december 2021. 

Wat is een mantelzorger?
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder 
of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 
U komt in aanmerking voor het compliment als u ten minste 8 uur per week én langer dan 
3 maanden mantelzorg verleent. U komt niet in aanmerking als de zorg wordt verleend 
vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is. 

Woonplaats zorgvrager 
Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt in de gemeente Someren moet 
wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere 
gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het 
mantelzorgcompliment. 

Financiële vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat 
binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd 
is € 100,-. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.  

Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2021. Vul daarvoor 
het aanvraagformulier digitaal in of download het op www.zosomeren.nl/
mantelzorgcompliment. U kunt het formulier ook ophalen bij: 
• Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
• Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
• De dorpsondersteuners, zie voor meer informatie elders bij het gemeentenieuws.

Op donderdag 7 oktober vergaderen beide commissies als voorbereiding op de 
raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

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.

De commissie Burger en bestuur vergadert 7 oktober om 20.00 uur. Op de 
agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst
3. Regionale samenwerking
4. Aanpassen gemeenschappelijke regeling VRBZO
5. Ingekomen stukken en mededelingen

5a. Informatie over tweede Bestuursrapportage 2021
6. Rondvraag

De commissie Ruimte start 7 oktober om 20.30 uur. Op de agenda staan de 
volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst
3. Regionale samenwerking
4. Presentatie Geluidsscherm A67
5. Toetreding Son en Breugel tot gemeenschappelijke regeling BLINK en instemmen 

met ontwerpbegroting BLINK 2022
6. Ingekomen stukken/mededelingen

a.  Informatie over tweede Bestuursrapportage 2021.
7. Rondvraag

Commissievergaderingen

 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

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
2 en 3 oktober   NK 3D Handboogschieten

• Melding gebruik openbaar gebied
2 oktober   Trapperskamp Scouting Helmond
2 oktober   Appelactie Cv de Meerpoel
3 oktober   Bijeenkomst Someren geraakt, natuurtheater
    De Donck
3 oktober   Garageverkoop Dorpsstraat en omliggende 
    straten

• 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. 
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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.

• Verlenen 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 1 oktober 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
- Groesbaan 7, inzake het realiseren van een zonnepark Diepenhoek.

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

Ontwerpbesluit
Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en 
beantwoording van deze zienswijzen zijn opgenomen in het defi nitieve besluit.

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 
(planidentifi catienummer is NL.IMRO.0847.OV02021004-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.

• Verlenen 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 1 oktober 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
- Limburglaan 16a te Someren, inzake het realiseren van een zonnepark 

Limburglaan. 

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

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

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 
(planidentifi catienummer is NL.IMRO.0847.OV02021003-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.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

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

op 29 juni 2021.
- Moorsel 9-11, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen 

op 3 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 1 tot 15 oktober 2021.

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacaturesVACATURE

Vergunningverlener 
Bouw
(36 uur, HBO-niveau) 

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken 
een enthousiaste en gedreven collega die ons team 
Vergunningen komt versterken. Je houdt je o.a. bezig met 
Wabo, bouw en milieu, evenementenvergunningen en 
vergunningen Drank en Horecawet. 

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 9, max. € 4.048,- bij 36 uur/
week.

30 september 2021   Meer informatie: www.someren.nl 


