
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: 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.30 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

Geslaagde Someren Clean Up Day
Zwerfafval is een groot probleem dat bij 
veel mensen veel ergernis oproept. Om 
nog maar niet te spreken over de vele 
nadelige gevolgen die het rondslingerende 
afval heeft voor het milieu. Ook in onze 
gemeente zwerft helaas afval rond. Het is 
als gemeente ondoenlijk om dit probleem 
alleen op te lossen. En daarom is de 
gemeente maar wat blij met inwoners 
die samen met ons het zwerfafval willen 

aanpakken! Afgelopen vrijdag vond er een 
speciale Someren Clean Up Day plaats 
voor deze vrijwilligers en zijn er zo’n 15 
zakken zwerfafval ingezameld.

In totaal staan er zo’n 40 vrijwilligers bij de 
gemeente geregistreerd die er regelmatig 
op uittrekken om rondslingerend afval 
te ruimen. Sinds kort is er ook een 
enthousiaste groep van ORO gestart die 
wekelijks het zwerfafval in het centrum 
van Someren inzamelt. De gemeente 
zorgt hierbij voor de nodige spullen zoals 
grijpers, hesjes en handschoenen. 

Tijdens de speciaal georganiseerde 
Someren Clean Up Day heeft het college 
de zwerfafvalruimers in het zonnetje 
gezet en hen bedankt voor hun vaak al 
jarenlange vrijwillige inzet. Uiteraard is 

er tijdens deze middag ook zwerfafval 
geruimd! In totaal zijn er zo’n 15 zakken 
zwerfafval ingezameld.

Wil je ook meehelpen om Someren nog 
mooier te maken? Meld je dan aan bij de 
gemeente als zwerfafvalruimer. Wij zorgen 
voor de spullen en voeren het ingezamelde 
afval af. Stuur een mail naar gemeente@
someren.nl of neem contact op met het 
KlantContactCentrum, 0493 – 494 888.

Bijeenkomst voor mensen met een 
visuele beperking 
Maak een wereld van verschil in Someren
Wilt u de gemeente Someren helpen om er een nog fijnere plek van te maken om te 
wonen en te leven, ook als u een visuele beperking heeft? Bent u slechtziend of blind en 
wilt u meedenken met ons? Kom dan ook naar de 2 avonden die we hierover organiseren. 
Uw input gebruiken we om een vier jaren plan te maken waar we als gemeente mee aan 
de slag gaan. 

Wanneer
Op 2 en 8 november van 18.00 – 21.00 uur vinden in de bibliotheek, Molenstraat 12 in 
Someren twee avonden plaats waarin mensen met een visuele beperking aan kunnen 
geven wat hun wensen zijn voor de toekomst, wat lastig is en wat ze graag anders 
zouden willen zien. Er worden in november ook avonden georganiseerd voor mensen met 
een auditieve, verstandelijke of psychosociale beperking.

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: Visuele beperkingen. 
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Nieuwsbrief ZO Someren
Bij ’t Contact van deze week verschijnt de zesde nieuwsbrief van ZO Someren. 
Hiermee informeren we je over wat team Zorg en Ondersteuning (ZO) van de 
gemeente Someren doet en wat we voor je kunnen betekenen.
In deze uitgave onder meer interviews met jonge mantelzorger Jorrit, specialisten 
uitkeringen Danny en Christian van Senzer en een praktijkvoorbeeld van onze gezins- 
en jongerencoaches.

Geen nieuwsbrief ontvangen?
Deze is ook op te halen op het gemeentehuis en online te lezen via www.zosomeren.nl

Dinsdag 26 oktober:  

Verkeersquiz in de Ruchte
Veilig Verkeer Nederland (afdeling Someren) organiseert dit jaar voor de 13e keer 
een verkeersquiz voor iedereen die zijn kennis van de verkeerswetten en inzicht 
in verkeerssituaties op een leuke manier wil bijspijkeren. Er zullen veel foto’s van 
verkeerssituaties in Someren getoond worden. Een team bestaat uit 2 of 3 personen, er is 
maximaal plaats voor 25 teams. Uiteraard worden de Coronaregels opgevolgd.

De quiz wordt gehouden in De Ruchte op dinsdag 26 oktober a.s. om 20.00 uur en duurt 
tot +/- 22.00 uur. (de zaal gaat om 19.30 uur open). Iedereen uit Someren is uitgenodigd 
om mee te doen.

Om het wedstrijdelement te versterken hebben we voor het beste team € 100,00, voor de 
nummer twee € 75,00 en voor nummer drie € 50,00 als prijzengeld beschikbaar gesteld. 

Je mag als vereniging met meerdere teams meedoen. 
Opgeven kan via email someren@vvnregio.nl. 

Bewonersbijeenkomst Lierop geluidsscherm A67
Op dinsdagavond 19 oktober a.s. vindt 
er om 20.00 uur in de Vurherd een 
bijeenkomst voor de inwoners van Lierop 
plaats. De gemeente licht deze avond haar 
plannen voor een nieuw geluidsscherm 
langs de A67 bij Lierop toe en toont hier 
ook beelden van.

Doel
Doel is om de Lieropse inwoners en 
betrokkenen te informeren over de stand 

van zaken en reacties op te halen middels 
een presentatie. Na afloop hiervan is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 

Wanneer: Dinsdag 19 oktober 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.45 uur)
Waar: Gemeenschapshuis De Vurherd

Coronaproof
Let erop dat u bij binnenkomst een 
coronatoegangsbewijs op telefoon of 

papier bij u heeft. Een recente negatieve 
coronatest voldoet ook (zie www.
testenvoortoegang.org).

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? 
Mail dan naar gemeente@someren.nl onder 
vermelding van: Bewonersbijeenkomst 
Lierop Geluidsscherm A67.

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 
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Rookmelders redden levens!
De brandpreventieweken zijn 30 september van start gegaan. Het thema van dit jaar 
is ‘Rookmelders redden levens’. Veel mensen denken dat een brand hen niet overkomt. 
Toch krijgt de brandweer in Nederland jaarlijks duizenden meldingen van brand in een 
woning. Het kan u dus ook overkomen. 

Rookmelders verplicht
Vanaf 1 juli 2022 bent u wettelijk verplicht om minimaal 1 rookmelder op elke verdieping 
in de vluchtroute te hebben. En dat is niet voor niks. Heeft u straks op elke verdieping een 
rookmelder, dan staat u bij brand sneller veilig buiten! Nog beter is het om rookmelders 
te plaatsen in alle woonruimten. Bent u benieuwd naar hoeveel rookmelders u nodig 
heeft? Check dit dan via de rookmelderwijzer: https://rookmelders.nl/rookmelderwijzer
De oorzaak van een woningbrand zit vaak in kleine dingen: teveel stekkerdozen aan 
elkaar gekoppeld, een rommelige meterkast, de filter van de wasdroger die niet is 
schoongemaakt. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken.

Woningcheck
Gemeente Someren kent het project ‘Brandveilig leven Woningcheck’. In het kader van 
dit project vinden er op verzoek van de bewoners woningchecks plaats bij die woningen 
waar de brandweer mogelijk niet binnen de gemiddelde opkomsttijd van 8 minuten 
aanwezig kan zijn. Bewoners in het buitengebied en de kernen Lierop, Someren-Heide 
en Someren-Eind komen hiervoor in aanmerking mits de woning gebouwd is vóór 1 
januari 2003. Vrijwilligers die hiervoor speciaal zijn opgeleid lopen dan met u door uw 
woning. Aan de woningcheck zijn geen verplichtingen gebonden. U geeft zelf aan of u wilt 
deelnemen; vrijwilligers voeren nooit ongevraagd een controle uit. 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij het KCC, tel. (0493) 494 888 of via 
e-mail gemeente@someren.nl.

www.someren.nl
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Regiokalender Oktober  

EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking met gratis diensten en voorlichting voor 
en door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren) die aan de slag willen met 
verduurzamen. 

Voor de maand oktober staan er weer diverse activiteiten en bijeenkomsten gepland, 
waaronder:

Themabijeenkomsten in Helmond (Energiehuis Slim Wonen, Torenstraat 3)
• Maandag 18 oktober 19.30 uur: Slimme isolatie
• Maandag 25 oktober 19.30 uur: Zonnepanelen

Webinars en workshop (online via zoom)
• Maandag 18 oktober 19.30 uur: Online workshop eigen Woning QuickScan overzicht
• Maandag 25 oktober 19.30 uur: Zonnepanelen, zelf naar nul op de meter?

Aanmelden voor bovenstaande (digitale) bijeenkomsten kan via https://
energiehuisslimwonen.nl/agenda-najaar-2021/. 

Kijk voor het volledige overzicht van 
informatiebijeenkomsten, acties en 
spreekuren in de regio op https://
energiehuisslimwonen.nl/regiokalender-
oktober-energiehuis-slim-wonen/. 

Let op! 

Fietsendieven actief
De politie laat weten dat er met regelmaat weer fietsen worden gestolen in Someren en 
omgeving. De dieven hebben het vooral gemunt op de elektrische fietsen. Blijf daarom 
alert en maak gebruik van de volgende adviezen:
• Zet je fiets op slot met een ringslot
• Zet je fiets extra op slot met een tweede slot (bijvoorbeeld een goedgekeurd kettingslot, 

beugelslot of kabelslot)
• Zet je fiets zoveel mogelijk in een fietsenstalling
• Maak het extra slot vast aan je fiets en de fietsenstalling

Hiermee is een fietsendiefstal niet altijd te voorkomen, maar het maakt het de fietsendief 
wel een stuk moeilijker. Een fiets die alleen op het fietsslot staat, is gemakkelijk ongemerkt 
mee te nemen, zodat vervolgens op een andere locatie het slot opengebroken kan worden.

Zie je een verdachte situatie? 
• Bel dan direct 112

Ben je toch slachtoffer geworden van een 
fietsendiefstal?
Doe altijd melding en/of aangifte bij de 
politie:
• www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
• tel. 0900-8844

Uitgeschreven uit de basisregistratie  
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat vermelde persoon niet meer woont op het adres waar zij in de 
basisregistratie personen van de gemeente Someren staat ingeschreven. Uitschrijving 
vindt plaats met als reden: onbekend buitenland, volgens artikel 2.21 en 2.60 van de wet 
BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woont.

Naam Geboren      Geboorteplaats     Uitgeschreven per
Natalia Monika Konopka 5-10-1994 Bydgoszcz, Polen 09-09-2021

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde persoon verblijft, neem dan binnen 
zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met het team Publiekszaken van de 
gemeente Someren via tel. (0493)494 888 of per e-mail: gemeente@someren.nl.

Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van 
Someren, Postbus 290, 5710 AG  Someren. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken 
om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende 
beslissing op bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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
10 oktober Motorcrosswedstrijd DMX Zuid
11 t/m 15 oktober Voorstelling De Kantelaar, parkeerterrein De Donck

• Collectes
10 t/m 16 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting

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. 

Bekendmakingen 

• Ontwerpbestemmingsplan Smulderslaan 51 Someren-Heide

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 8 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 51” met 
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021007-OW01 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. De termijn eindigt op 18 november 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 51” voorziet in het saneren van de 
aanwezige varkenshouderij. De functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ wordt 
verwijderd en bebouwing ten behoeve van de varkenshouderij wordt gesloopt. Daarnaast 
wordt het bestemmingsvlak verkleind en landschappelijk ingepast. Na herbestemming 
kan hier een grondgebonden agrarisch bedrijf zich vestigen.

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.BP02021007-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link 
naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan 
rechtstreeks kan worden geopend.
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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 24 t/m 30 september 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Heikantstraat 20, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-9-2021);
 - Heistraat ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (29-9-2021);
 - Ploegstraat 53, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-9-2021);
 - Provincialeweg 9, oprichten van een recreatiepark (29-9-2021);
 - Steemertseweg ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (30-9-2021);
 - Vissersweg 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-9-2021);
 - Wingerd 24, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (30-

9-2021).

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 in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

• Vastgesteld bestemmingsplan Verhagenstraat 13/13a Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 
23 september 2021 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Verhagenstraat 13/13a 
te Lierop” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019018-VS01) heeft 
vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Verhagenstraat 13/13a” voorziet in het herbestemmen van 
een agrarisch bedrijf met twee bedrijfswoningen naar 1 woonbestemming en 1 
bedrijfsbestemming.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 8 oktober 
2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 8 oktober 
2021 tot en met 18 november 2021.
U kunt het bestemmingsplan 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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak 
maken met het KCC (tel. 0493 494888). 
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.BP02019018-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link 
naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks 
kan worden geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden 
aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 -  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 

de gemeenteraad heeft ingediend;
 -  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij 

niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij 
de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na 
afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen 
belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. 
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 24 t/m 30 september 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Hollestraat 22d, oprichten van een woonboerderij (29-9-2021);
 - Hollestraat 22d unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (29-9-2021);
 - Hollestraat 22e, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (29-9-2021);
 - Kerkenhuis 5, renoveren van een boerderij (29-9-2021);
 - Margrietstraat 3, wijzigen van de gevelkleur en plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woonhuis (24-9-2021);
 - Ruiter 31, plaatsen zonnepanelen en kappen van bomen (29-9-2021).

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 24 t/m 30 september is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Kerkstraat 30d, verbouwen van een winkelpand (29-9-2021).

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

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 11 september 2021 
een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door 
Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405 BS Uden.
Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen 
bekend gemaakt om in de periode tussen 4 oktober 2021 en 4 januari 2022, voor de 
duur van maximaal 10 dagen, op de locatie Smulderslaan 40 in Someren met behulp 
van een mobiele breker puin te breken dat afkomstig is van opstallen.
Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep 
worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene 
landelijke voorwaarden opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.
De stukken kunt u op afspraak 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. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van 
stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening 
gebracht.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Nieuwendijk 84a, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het 

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 20 juli 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 8 tot 22 oktober 2021.

 Volg ons

www.facebook.com/GemeenteSomeren
https://twitter.com/gemsomeren
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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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TWITTER-SQUARE
instagram
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