
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

Toeristische nota Someren 2030 bijna klaar
Wat is de relatie tussen horeca 
en toerisme? Hoe kunnen we 
als gemeente en ondernemers 
samenwerken om het toerisme in 
Someren te versterken? Hoe verhoudt 
zich dit tot Land van de Peel? En wat 
zijn de gevolgen van corona voor onze 
toeristische sector?

Dit zijn enkele vragen die centraal 
stonden in de bijeenkomst die we in 
september organiseerden met toeristische 
ondernemers uit Someren. De antwoorden 
zijn een waardevolle aanvulling op de 
Toeristische nota Someren 2030. Ongeveer 
20 ondernemers waren aanwezig om hun 
visie hierover te delen.

Invloed corona op concept
Al in 2019-2020 werkten we samen met 
toeristische ondernemers en adviesbureau 
ZKA aan het opstellen en scherpstellen 
van de Toeristische nota Someren 2030. 
Hiervoor hielden we in 2020 twee sessies. 
Dit leidde tot een goed onderbouwde 
conceptnota, die nog éénmaal zou worden 
getoetst door de ondernemers. Maar 
door corona heeft dit langer geduurd dan 
gepland. Inmiddels staat de wereld er 

anders voor en moet het concept worden 
aangepast.

Positieve avond
Daarom hebben we in september tijdens 
een avond met presentaties, stellingen 
en discussies gekeken wat er in de 
conceptnota gewijzigd moet worden.

De avond leverde zeer waardevolle 
aanscherpingen voor de Toeristische 
nota Someren 2030 op. We maken 
deze nu definitief en verwachten dat de 
gemeenteraad hier vóór het einde van het 
jaar een besluit over kan nemen. Hierna 
gaan we met alle partijen aan de slag om 
Someren als toeristische trekpleister op 
de kaart te zetten. 

Maandag 18 tot en met woensdag 20 oktober a.s.: 

Afsluiting parkeerplaatsen Ter Hofstadlaan
Enexis is volop bezig om de nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen tussen 
Lungendonk en Someren. Het laatste deel, in de kom van Someren, wordt 
gelegd van maandag 18 oktober tot en met woensdag 20 oktober a.s. 

 
Vanaf het trafostation op de parkeerplaats Ter Hofstadlaan tot aan de parkeerplaats bij 
de Zuiderstraat worden via boring kabels getrokken. De overlast blijft beperkt tot het 
afsluiten van de parkeerplaatsen. Het betreft de parkeerplaatsen nabij de Zuiderstraat 
en de parkeerterrein tegenover De Meer. 
Het verkeer op de Ter Hofstadlaan ondervindt hiervan geen hinder.

De aanleg van de kabels langs de Herselseweg, vanaf Kerkenhuis tot aan ’t Eindje, is het 
laatste deel van het gehele traject en wordt aansluitend uitgevoerd.  
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Twee esdoorns verwijderd op  
Speelheuvelplein
Begin september 2021 heeft de gemeente twee Noorse esdoorns weggehaald aan het 
Speelheuvelplein. Deze bomen hadden symptomen van de roetschorsschimmel. De 
schimmel veroorzaakt luchtwegklachten en het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als 
je er langdurig mee in aanraking komt. 

Verzwakt
Bij dit type esdoorn kan de schimmel op de achtergrond aanwezig zijn. Roetschorsschimmel 
is niet gevaarlijk als de boom in goede gezondheid is, maar kan wel zorgelijk worden als de 
boom verzwakt raakt. Dit was door een aantal droge zomers het geval bij de verwijderde 
bomen. Ze stierven af en hadden een grotere kans op het breken van takken en/of de 
stam.

In kaart brengen
Gemeente Someren is bezig om alle Noorse esdoorns in kaart te brengen en meteen 
te inspecteren op symptomen. Zolang er niemand aan deze schimmel zit, vindt er geen 
verspreiding plaats. Op dit moment is er dan ook geen reden tot paniek. 

www.someren.nl
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Maak een wereld van verschil in Someren

Bijeenkomst voor mensen met een 
auditieve beperking
Wilt u de gemeente Someren helpen om er een nog fi jnere plek van te maken 
om te wonen en te leven, ook als u een auditieve beperking heeft? Bent u 
slechthorend of doof 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 11 en 16 november van 18.00 – 21.00 uur vinden in de bibliotheek, Molenstraat 12 in 
Someren twee avonden plaats waarin mensen met een auditieve 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 oktober nog avonden georganiseerd voor mensen met een 
chronische aandoening en visuele beperking. In november zijn er avonden voor mensen 
met een verstandelijke en 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: 
auditieve beperking. 

Vouchers voor huurders:

Gratis energiebesparende maatregelen
Someren helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed 
voor het klimaat én de portemonnee. Om inwoners een kleine stap op weg te 
helpen biedt de gemeente een subsidie aan waarmee je eenmalig voor € 70,- 
aan gratis energiebesparende producten kan aanschaffen. De subsidie voor 
woningeigenaren heeft inmiddels het plafond bereikt. Voor huurders zijn er nog 
volop mogelijkheden.

RREW-regeling
Via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) vergoedt de gemeente de 
aanschaf van eenvoudige energiebesparende maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een vergoeding voor de aanschaf van producten ter verbetering van de isolatie zoals 
een tochtstrip, tochtband, radiatorfolie, vezelmateriaal, kit of een brievenbusklep of ter 
besparing van energie zoals de aanschaf van ledlampen of tijdschakelaars.

Vouchers
In totaal waren er via de RREW 1.500 vouchers van € 70,- voor woningeigenaren en 
huurders beschikbaar. Inmiddels hebben al meer dan 800 huishoudens een voucher 
aangevraagd. Hiermee zijn de vouchers voor woningeigenaren vergeven, maar is er nog 
voldoende subsidie voor huurders beschikbaar. Via de website www.duurzaambouwloket.
nl/rrew-someren kun je een voucher aanschaffen. 

120 energiescans
Naast de vouchers voor kleine energiebesparende maatregelen komen er voor 
woningeigenaren ook vouchers beschikbaar om een energiescan te laten uitvoeren. 
Momenteel worden hiervoor bij het EnergieHuis Slim Wonen zo’n 50 energiecoaches 
opgeleid om samen met ervaren energiecoaches straks in de regio deskundig advies te 
geven over energiebesparende mogelijkheden / aanpassingen in de koopwoning. Zodra 
de vouchers voor de scans beschikbaar zijn, zullen we dit o.a. op deze gemeentepagina 
bekendmaken.

Hoe gezond is uw leefomgeving?
Wilt u weten hoe gezond uw leefomgeving is en welke mogelijke risicosituaties er bij u in 
de buurt zijn? Wilt u weten wat die risicosituaties inhouden? Kijk dan op de website van 
Atlas Leefomgeving en zie hoe uw leefomgeving scoort.  Uw leefomgeving is namelijk 
belangrijk voor uw gezondheid. U kunt bij Atlas Leefomgeving zien hoe de luchtkwaliteit is 
en of er bijvoorbeeld veel wegen in de buurt zijn die geluidsoverlast geven. Deze website 
biedt u actuele en verantwoorde informatie over milieu- en gezondheidsaspecten van uw 
leefomgeving. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.atlasleefomgeving.nl.  

Bedank je mantelzorger in Someren
Woensdag 10 november is het weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop 
mantelzorgers in Someren in het zonnetje worden gezet door Onis Steunpunt Mantelzorg 
Someren.

Ken je iemand die altijd voor jou, een familielid, vriendin of buur klaarstaat? 
Verras hem of haar. Een klein gebaar doet al zo ontzettend veel. Denk naast een volwassene 
ook aan een jongere!

Bied je zelf extra zorgen, aandacht of ondersteuning aan een ander?
Ook dan kun je je aanmelden.

Aanmelden kan tot 31 oktober bij:
Marianne Lenders via (0493) 441 253, (06) 18 81 93 54 of via m.lenders@oniswelzijn.nl

Wij zorgen in de week van 10 november voor een verrassing. 

Mantelzorgcompliment
Naast deze blijk van waardering kun je ook het Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit kan 
nog tot 1 december 2021. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.
zosomeren.nl/mantelzorgcompliment.

Brandgevaar bij lithium-ion batterijen
Bijna alle huishoudens hebben lithium-ion (oplaadbare) batterijen in gebruik. Deze zitten 
bijvoorbeeld in telefoons of elektrische fi etsen. Deze batterijen brengen risico met zich 
mee als ze verkeerd worden gebruikt. Zij kunnen dan brand veroorzaken. En de gassen die 
daarbij vrijkomen zijn giftig. Meestal is een probleem met de batterij vooraf al zichtbaar. 
Bijvoorbeeld lekkende vloeistof, hitte, sterke geur, rook of vonken. Zie je een van deze 
verschijnselen ontkoppel het apparaat. Verplaats het apparaat (als dat veilig kan) naar 
buiten en plaats het uit de buurt van brandbaar materiaal. Bel 112 (zeker bij heftige 
rookontwikkeling en brand).

Tips voor veilig opladen
- Lees altijd de handleiding van het apparaat
- Gebruik alleen de originele oplader
- Houd het oplaadbare apparaat uit het volle zonlicht en vermijd vrieskou
- Laad het apparaat minstens eens in de drie maanden op
- Is het apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m dan buiten neer en lever ‘m 

zo snel mogelijk in
- Heeft de accu van het apparaat onderhoud nodig? Laat dit altijd over aan een deskundige
- Laad het apparaat bij voorkeur overdag op 
- Laad het apparaat op in een ruimte waar een rookmelder hangt 
- Leg het apparaat tijdens het opladen op een stabiele, onbrandbare plaats 
- Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij of accu vol is 

Gooi afgedankte batterijen of accu’s nooit bij het reguliere afval. Lever ze in bij de 
milieustraat of bij een winkel die batterijen inneemt. 

Groot onderzoek drugsgebruik onder jongeren

Lachgas in de auto? XTC op een festival? 
Is dat normaal of niet normaal?
Het zijn een aantal vragen die 
aan bod komen in het grote 
drugsonderzoek ‘Trippen of Skippen?. 
Het onderzoek is gericht op jongeren 
en jongvolwassenen in Oost-Brabant, 
dus ook in Someren. Op deze manier 
willen we meer te weten komen 
over de mening van jongeren over 
drugs(gebruik). Jongeren die de 
enquete invullen, maken kans op een 
mooie prijs. 

Verontrustende cijfers
Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer 
verankerd te raken in onze samenleving. 
Met alle gevolgen van dien. Uit de onlangs 
gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 
70% van de jongvolwassenen aan het 
gebruik van softdrugs normaal te vinden. 
Wat is hier de reden van? En gebruiken 
jongeren daardoor ook meer drugs? Heeft 
de norm van jongeren over drugs een 
relatie met de plek waar de drugs wordt 
gebruikt? Het zijn allemaal vragen waar 
we met het onderzoek antwoord op willen 
krijgen. 

Spoor jongeren aan om mee te doen
Heeft u (klein)kinderen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar of komt u regelmatig met 
deze leeftijdsgroep in contact? Vraag ze dan om deze enquête in te vullen. Ze maken 
zo kans op het winnen van een mooie prijs naar keuze zoals Skydiven, dagje naar een 
pretpark, karten of een wellnessbezoekje. 

De vragenlijst is online in te vullen via www.trippenofskippen.nl of via de QR code. Dat kan 
tot eind november. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.
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Samen over op duurzame energie
Hoe gaan we in Zuidoost Brabant meer 
energie besparen? Hoe kunnen we gaan 
profi teren van duurzame warmte? Welke 
afspraken maken we in onze regio over de 
komst van windmolens en zonnepanelen? 
En waar komen die? Antwoord op deze 
vragen zijn vastgelegd in de regionale energiestrategie, de RES 1.0. Dit document is 
nu beschikbaar. De komende maanden ligt het document ter besluitvorming voor aan 
21 gemeenteraden, 2 waterschappen en de provincie. Meer weten? Lees de publieksversie 
op www.energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu.

Van 15 oktober 21.00 uur tot 18 oktober 5.00 uur:  

Afsluiting deel N612 en af- en oprit A67
Someren
In het weekend van 15 t/m 18 oktober wordt in opdracht van Provincie Noord-Brabant 
gewerkt aan de noordelijke rotonde waar de af- en oprit A67 aansluit op de N612. Hierdoor 
is de afrit Someren komende vanaf Venlo en de oprit in de richting Eindhoven afgesloten 
én is de N612 tussen de A67 en Rochadeweg afgesloten. Het verkeer moet dan omrijden 
volgens een ingestelde omleidingsroute. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het 
weekend van 22 t/m 25 oktober.

2X NEE =JA
over het zelfbeeld van kinderen

Onze kinderen worden niet met een zelfbeeld geboren. 

Dat zelfbeeld wordt door de omgeving gemaakt. Tijdens deze online 

ouderavond legt Steven Pont uit hoe dat proces werkt en hoe we dat 

kunnen optimaliseren. De avond zal gaan over het leren van ervaringen 

(regel van Pont: 2x nee = ja) en de invloed van grote gebeurtenissen 

zoals de coronapandemie op kinderen. Ook zal er aandacht zijn voor 

de rol die ouders en andere opvoeders hebben en hoe zij ervoor 

kunnen zorgen dat kinderen stevig in de wereld staan!
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, 

bekend van het tv-programma 

De Opvoeders en columns in o.a. het

 AD en het Eindhovens Dagblad.

voor ouders van kinderen t/m 12 jaar

online ouderavond

MA 1 NOVEMBER
20.00-21.15

Meer informatie en aanmelden? 
Ga naar www.ggdbzo.nl/stevenpont
De online bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Laarbeek, 

Gemert-Bakel, Deurne, Asten & Someren.

gratis 

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
15 oktober Sport Village

• Melding gebruik openbaar gebied
17 oktober Keelven Trail
19 oktober Streetwise Leerrijk Basisschool

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. 

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 ook op www.politie.nl/mijn-
buurt/wijkagenten een contactformulier 
invullen. Dan neemt de wijkagent 
contact met u op.

Raadsvergadering

Donderdag 21 oktober 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 fi lmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffi er, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

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

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 
23 september 2021.

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

HAMERSTUKKEN
5. Aanpassen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

(VRBZO).
6. Toetreding Son en Breugel tot Gemeenschappelijke regeling BLINK en instemmen 

met ontwerpbegroting BLINK 2022.

BESPREEKSTUKKEN
7. Vaststellen vergaderschema 2022.
8. Sluiting

Gemeentenieuws digitaal
Indien u wekelijks het gemeentenieuws via e-mail wilt ontvangen kunt u zich hier-
voor gratis aanmelden. Stuur hiervoor een mailtje naar communicatie@someren.nl 

onder vermelding van aanvragen abonnement gemeentepagina.
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Bekendmakingen 

• Beleidsregel middelentoets 2021 gemeente Someren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 september 2021 “Beleidsregel 
middelentoets 2021 Gemeente Someren” hebben vastgesteld.

In deze beleidsregel wordt onder meer geregeld dat bijstandsgerechtigden giften tot  
€ 1.200,-- per jaar mogen ontvangen. Er is in de uitvoering meer ruimte voor maatwerk. 

De Beleidsregel middelentoets 2021 Gemeente Someren is op 1 oktober 2021 inwerking 
getreden.

De Beleidsregel middelentoets 2021 Gemeente Someren ligt ook, tot zes weken na 
deze mededeling, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden 
inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

• Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 50 

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 “Kerkendijk 50 Someren” gewijzigd 
(identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019010-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Op het adres Kerkendijk 50 is reeds een bedrijfsbestemming aanwezig. Op dit moment 
mag hier enkel een agrarisch verwant bedrijf in de vorm van een fouragehandel 
aanwezig zijn. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van 
de vestiging van een bedrijf in milieu categorie 1 of 2. Het bestemmingsvlak wordt 
verkleind, verharding buiten het bouwvlak wordt verwijderd en het perceel wordt 
voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 15 oktober 
2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 
16 oktober tot en met 26 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) 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.BP02019010-VS01. Op www.someren.nl 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.

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft 
tot gevolg dat 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. 
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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 1 t/m 7 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34), het plaatsen van een tijdelijke 

woonunit (2-10-2021);
 - Dooleggersbaan 12, afwijken van de bestemming t.b.v. het uitbreiden van 

voerkeuken, milieuneutraal wijzigen van de inrichting (5-10-2021);
 - Driehoekstraat 24, oprichten van een bedrijfsgebouw (6-10-2021);
 - Half Elfje 4, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (1-

10-2021);
 - Jan Smitslaan 1, oprichten van een loods (7-10-2021);
 - Kanaaldijk-noord 9b, herbouwen van een bedrijfsruimte (1-10-2021);
 - Michelslaan 3, gewijzigd uitvoeren oprichten varkensstal en milieuneutraal 

veranderen van een inrichting (7-10-2021);
 - Molsterstraat 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(1-10-2021);
 - Morgenrood 23, uitbreiden van een woonhuis (6-10-2021);
 - Zilveren Maan 45, oprichten van een tuinhuis (6-10-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 1 t/m 7 oktober 2021 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Achterbroek 1 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (4-10-2021);
 - Brugstraat 28, oprichten van een overkapping en erfafscheiding (4-10-2021);
 - Haspelstraat 3, afwijken van de bestemming t.b.v. vestigen kapsalon (5-10-2021);
 - Kanaaldijk-zuid 1, plaatsen van een reclamezuil (4-10-2021);
 - Kanaalstraat 77, herbouwen van een woonhuis (4-10-2021);
 - Keelvennengebied te Someren, dempen van een sloot en rabatten (4-10-2021);
 - Kerkendijk 86, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(6-10-2021);
 - Kerkendijk 103, vernieuwen van een dak van een woonhuis (6-10-2021);
 - Kraaiendijk 9, oprichten van een melkrundveestal (4-10-2021);
 - Nieuwendijk 84a, herbouwen en uitbreiden van bedrijfsgebouwen (6-10-2021);
 - Stipdonk 50, uitbreiden van een woonhuis (4-10-2021).

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.

• Ontwerp 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 15 oktober 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 - Beliënberkdijk 27a, inzake het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een 

kalverenstal.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
 - Bouw
 - Milieu (vergunning)

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.

Omgevingsvergunningen 



Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar 
zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG 
Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te 
worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum via tel. (0493) 494 
888.

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Gemeentenieuws

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 1 t/m 7 oktober is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Bergstraat 22, vervangen van een telecommast (6-10-2021).

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

14 oktober 2021   Meer informatie: www.someren.nl 


