
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

In de gemeente Someren zijn veel ar-
beidsmigranten werkzaam. Om ervoor te 
zorgen dat deze arbeidsmigranten goed 
kunnen wonen, moeten organisaties die 
arbeidsmigranten huisvesten voldoen 
aan de normering van Stichting Nor-
mering Flexwonen (SNF). Op woensdag  
20 oktober jl. ondertekenden dhr. Karssen 
namens SNF en wethouder Swinkels een 
convenant ter bekrachtiging van de sa-
menwerking.

Stichting Normering Flexwonen stelt een 
norm voor het huisvesten van arbeidsmi-
granten. Organisaties die arbeidsmigran-
ten huisvesten en voldoen aan deze norm 
krijgen een certificaat. De gemeente heeft 
deze normering opgenomen in haar beleid 
voor het huisvesten van arbeidsmigran-
ten. Stichting Normering Flexwonen ver-
sterkt het gemeentelijk toezicht door de 
uitvoering van inspecties op de gecertifi-
ceerde locaties. 

Ondertekening convenant voor goede huisvesting  
arbeidsmigranten

Proef bladeren laten liggen op grasvelden

Door de samenwerking met SNF wil de 
gemeente voorkomen dat er in Someren 
situaties ontstaan waarbij de kwaliteit van 
huisvesting van arbeidsmigranten te wen-
sen overlaat. Someren behoort, samen 

de gemeente Waadhoeke, tot de eerste 
gemeenten waarmee SNF een convenant 
afsluit.

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 bin-
nenkomt 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. 
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op www.zosomeren.nl/
mantelzorgcompliment of het formulier ophalen bij: 
 - Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
 - Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
 - De dorpsondersteuners, zie www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning.

Wethouder Swinkels (l) en dhr. Karssen (r) onderteken het convenant

Proef
Met een speciale machine, een bladmul-
cher, wordt het blad op het grasveld ver-
snippert. Het versnipperde blad wordt snel 
in de bodem opgenomen. Dat is beter voor 
regenwormen en andere bodemdieren. De 
bodem kan hierdoor ook meer water vast-
houden. Dat is beter voor het gras en de 
bomen. Daarom gaan enkele Peelgemeen-
ten, waaronder Someren, deze proef dit 
najaar en in het najaar van 2022 uitvoe-
ren. 

Locaties
Bij de inzet van de machine kiezen we met 
name grasvelden waar bomen op staan. 
Door de vele grasvelden en de beperkte 
snelheid van de machine worden niet alle 
grasvelden bewerkt. Voor de grasvelden 
die worden overgeslagen, wordt later in 
het bladseizoen het blad geruimd door 
Senzer.
De machine komt 1 dag per week naar So-
meren in de periode eind oktober 2021 tot 
en met eind januari 2022. 

Zelf aan de slag
Je kunt ook meedoen door bijvoorbeeld 
blad in je tuin tussen de planten te laten 
liggen of de bladeren van het terras tus-
sen de planten te vegen (versnippert blad 
is het meest effectief). Ook in de openbare 
ruimte kun je bladeren van de verharding 
tussen de beplanting vegen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wenst u meer in-
formatie? Neem dan contact op met het 
Klant Contact Centrum van de gemeente, 
tel. (0493) 494 888. 

De gemeente start dit najaar met een proef door bladeren die op grasvelden zijn gevallen te laten liggen. Normaal worden 
deze bladeren opgeruimd. De gevallen bladeren worden met een speciale machine versnippert. Hierdoor kunnen ze door 
de bodem worden opgenomen. Deze proef is goed voor het gras, bomen, dieren en mensen.

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.

28 oktober 2021   Meer informatie: www.someren.nl 



Gemeentenieuws

Herstel infi ltratie gebied Keelven
De komende periode worden er in het gebied Keelven maatregelen genomen om de 
oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. De maatregelen bestaan uit het dempen 
van sloten en egaliseren van rabatten. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die ge-
maakt werden om een perceel te ontwateren en met de vrijgekomen grond het perceel 
op te hogen. Centraal in het project is een groot laag bosgebied wat na de hevige neer-
slag in 2016 is afgestorven. Doordat er nu tijdelijk vrijwel geen bos aanwezig is kunnen 
de rabatten worden geëgaliseerd. Hierna wordt er weer bos aangeplant met soorten die 
beter bestand zijn tegen periodieke hogere grondwaterstanden. 

Door de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen wordt er voor gezorgd dat er 
meer water lokaal infi ltreert waardoor de grondwaterstroom richting het Natura2000 ge-
bied Strabrechtse heide & Beuven wordt versterkt. Daarnaast profi teert het overige bos 
bij droogte en is het bos hierdoor weerbaarder tegen de verwachte klimaatsverandering. 

Hinder door werkzaamheden
Tijdens de uitvoering kan u hinder ondervinden door tijdelijk modderige wegen en paden. 
Dit wordt na afl oop van het project weer hersteld. De werkzaamheden zijn begin decem-
ber afgerond. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met Fer Meijer van Bos-
groep Zuid-Nederland via mail Fer.meijer@bosgroepen.nl of tel. (040) 206 6360.

Onderhoud sloten start half november
In tweede helft van november start het jaarlijkse onderhoud aan de sloten. Gestart wordt 
met het vegen van de schouwsloten. De gemeente neemt, evenals in 2020, het maaien 
van sloten en de afvoer van vrijkomend materiaal voor haar rekening. De schouwsloten 
zijn vóór 1 januari 2022 gemaaid.
Verder worden in het oostelijk deel van Someren (de grens met de Hugterweg, Kerken-
dijk, Loovebaan, Lieropsedijk en Somerenseweg tot de A67) de overige sloten gemaaid. 
Ook van deze sloten wordt het vrijkomend materiaal door de gemeente afgevoerd. Het 
maaien is vóór 1 februari 2022 klaar.

Meer informatie
Meer informatie over schouwsloten kunt u vinden op de website van de waterschappen: 
www.aaenmaas.nl en www.dommel.nl. Heeft u vragen over het maaien van sloten dan 
kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Someren tel. 
(0493) 494 888.

Maak een wereld van verschil in Someren

Bijeenkomst voor mensen met een 
auditieve en visuele 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 of visuele beperking heeft? Bent u 
slechthorend, doof, slechtziend of blind en wilt u meedenken met ons? Kom dan 
ook naar de twee 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 maandag 8 november en dinsdag 16 november van 18.00–21.00 uur vinden in de 
bibliotheek, Molenstraat 12 in Someren twee avonden plaats voor mensen met een au-
ditieve en visuele beperking. Tijdens deze avond kunnen zij aan geven wat hun wensen 
zijn voor de toekomst, wat lastig is en wat ze graag anders zouden willen zien in hun 
omgeving. Eerder stond hiervoor ook een bijeenkomst gepland op 11 november, deze 
vervalt. In november zijn er ook nog 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 ma-
ken in de gemeente Someren? Mail dan naar gemeente@someren.nl onder vermelding 
van: auditieve en visuele beperking. 

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

Beheerder Gymzaal - 
Lierop
(8 uur per week) 

Vind jij het leuk om onderhoud- en beheerwerkzaamheden 
uit te voeren? Ben jij iemand die graag in contact staat met 
huurders en bezoekers van de gymzaal? Kun jij zelfstandig 
werken en ben je bereid om wisselende diensten te 
werken?

En woon jij in Lierop? Dan zoeken wij jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl voor meer 
informatie. Salarisschaal 4, max. € 2.627,- bij 36 uur/week.

Oniswelzijn: 
Hulp bij het invullen van formulieren

Heeft u uitleg nodig van een brief die u niet begrijpt? Of heeft u moeite met het invullen 
van formulieren? Als u twijfelt of er zelf niet uitkomt, kunt u gratis hulp inschakelen via 
Oniswelzijn. Zij kunnen u uitleg geven en helpen u met het invullen van aanvragen. Ui-
teraard gaan ze vertrouwelijk met uw informatie om. 

Ze helpen u onder andere bij:
• Bijzondere bijstand
• Uitkering
• Toeslagen van de belasting en belastingformulieren
Ze vullen samen met u het formulier in, lezen samen met u brieven door of staan u bij 
met het bellen naar instanties. 
Loopt u vast met het invullen van een (digitaal) formulier, dan kunt u ook bij ze terecht. 

Open inloopspreekuur 
U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen.
Someren, Laan te Roode71a, op dinsdag van 13.30-14.30 uur
Asten, Kerkstraat 10, op maandag van 13.30-14.30 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.

• Melding gebruik openbaar gebied
29 oktober   Spokenjacht Stichting Jeugdcomite Someren
30 oktober   Tentoonstelling oldtimers
2 november   Streetwise voor SBO de Brigantijn

• Collectes
31 oktober t/m 6 november  Collecte Diabetes Fonds

• Incidentele festiviteiten
29 t/m 31 oktober  Oktoberfest Cafe D’n Egelantier

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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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?
Like en/of volg ons dan op onze social media!

�       
�             
�        
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Bekendmakingen 

• Vastgesteld wijzigingsplan Reigerstraat 4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat met ingang van 29 oktober 2021 het ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan 
“Reigerstraat 4” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020024-VS01 gedurende 
zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 9 december 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Dit vastgesteld wijzigingsplan ‘Reigerstraat 4’ voorziet in het aanduiden van de (tweede) 
agrarische bedrijfswoning aan de Reigerstraat 4 te Someren als plattelandswoning.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig 
met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van 
dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieover-
eenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Thema 2 november: Ervaringsverhalen van mantelzorgers

Alzheimer Café Peelland
Lotgenoten weten als geen ander hoe u zich als mantelzorger voelt en waar u tegenaan 
loopt. Ze kunnen u wellicht tips geven om de zorg voor uw naaste wat gemakkelijker te 
maken of ze weten waar u hulp kunt vragen. Op deze avond hebben we een mantelzorger 
uitgenodigd die met de gespreksleider in gesprek gaat en zijn ervaringen vertelt. Want 
dat is het belangrijkste: Ervaringen met elkaar delen. Het kan op dinsdag 2 november in 
De Beiaard in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur.

Groeiende belangstelling
Op de bijeenkomst van 5 oktober was de belangstelling alweer groter dan in september, 
na de stille corona-periode. Thema toen was “Wat leg ik vast bij de bank en/of notaris” 
met vooral aandacht voor testament en levenstestament. De aanwezigen kregen veel 
informatie over niet altijd eenvoudige materie. De ervaringsverhalen zullen waarschijnlijk 
gemakkelijker binnenkomen en bij de gasten herkenbaar zijn.

Iedereen is welkom
Was bij de laatste Alzheimer Cafés aanmelden nog nodig, vanaf nu is iedereen welkom 
zonder aanmelden. De tafels staan op veilige afstand van elkaar en we vragen u de han-
den te ontsmetten. Een coronacheck is niet nodig, omdat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de horeca. 
De ACP-avonden zijn bedoeld voor mensen uit Deurne, Asten en Someren 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.

De laatste bijeenkomst dit jaar is op dinsdag 7 december met als thema: De overgang 
naar het verpleeghuis.

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie
Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 4 november 2021 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschrif-
tencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten, Koningsplein 
3 en begint om 19.30 uur.

De zaken die besproken worden
19.30 uur: Twee bezwaarschrift tegen besluiten van het college van burgemeester 
  en wethouders van Someren om verzoeken op grond van de Wet 
  openbaarheid van bestuur af te wijzen.

20.15 uur:  Twee bezwaarschriften tegen het besluit van het college van burge-
meester en wethouders van Asten om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het verbouwen van een woning aan de Sommerscamp in 
Asten.

Speciale maatregelen voor belangstellende toehoorders
Er kan slechts een beperkt aantal toehoorders in de hoorruimte aanwezig zijn. De ge-
meente bepaalt het maximum aantal bezoekers per ruimte. Dit is afhankelijk van de 
inrichting van het gebouw en kan daarom per gemeente verschillen. 

U dient zich vooraf per e-mail bij de secretaris van de bezwaarschriftencommissie aan te 
melden. Dit kan tot maximaal 2 werkdagen voor de hoorzitting. De secretaris bevestigt 
of u aanwezig kunt zijn tijdens de hoorzitting.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencom-
missie, Gerdy Meulensteen, tel. (0493) 671 212. Of g.meulensteen@asten.nl.

Stukken ter inzage
U kunt het vastgesteld wijzigingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Het plan is daar-
naast digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.someren.nl onder 
het kopje bestemmingsplannen -> vastgesteld.

Beroep 
De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedu-
rende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schrif-
telijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: 
 -  Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ont-

werpwijzigingsplan;
 -  Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswij-

zen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met 
betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voor-
ziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor nadere vragen over dit wijzigings-
plan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestem-
mingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” met identificatienummer NL.IM-
RO.0847.BP02021009-VO01, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
en op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage ligt. 
Gelijktijdig vindt het overleg met Provincie Noord-Brabant, Gemeente Asten, Gemeente 
Helmond, Gemeente Geldrop- Mierlo, Gemeente Heeze-Leende, Veiligheidsregio Bra-
bant Zuidoost, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, TenneT TSO en Waterschap Aa en 
Maas plaats in het kader van het verplichte vooroverleg.

Inhoud
Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” voorziet in 
101 woonbestemmingen, 32 agrarische bedrijfsbestemmingen, 13 niet-agrarische be-
drijfsbestemmingen en 5 overige bestemmingen (Sport, Recreatie, Maatschappelijk en 
Horeca). Daarnaast bevindt er zich de nodige agrarische grond zonder bouwmogelijk-
heden en natuur binnen het plangebied. 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 4” is 
een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren binnen het gebied tot 
stand is gekomen. 
Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als ook de sloopstimulerende 
maatregelen, zijn in het plan verwerkt. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente 
Geldrop-Mierlo in het westen, de gemeente Helmond in het Noorden, de A67 in het 
zuiden en de Zuid-Willemsvaart in het oosten. 

Notitie Reikwijdte & Detailniveau
Onderdeel van het proces om te komen tot het uiteindelijk vast te stellen bestemmings-
plan, is het opstellen van een plan-mer. De eerste stap om te komen tot een plan-mer, 
is het beschrijven van de onderzoeksopzet. Dit is de notitie Reikwijdte & Detailniveau. 
Deze is toegevoegd als bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan. 

Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van  
28 oktober 2021 gedurende zes weken (tot en met 9 december 2021)  inzien bij het 
Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeenthuis in Someren. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het voorontwerpbestemmingsplan 
kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. 
De plannen zijn tevens te raadplegen via www.someren.nl. Het plan is tevens in te zien 
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO nummer NL.IMRO.0847.BP02021009-
VO01).

Gedurende de periode van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen 
en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen 
die mondeling een reactie willen geven, nadere vragen hebben of het plan buiten de 
openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Ontwerpbestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat 
   ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met 
ingang van 29 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Heikomstraat 



16 en Hoeksestraat ongenummerd Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02021006-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 9 de-
cember 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ongenummerd Some-
ren” voorziet in de sanering en herbestemming van een varkenshouderij. De huidige 
bedrijfswoning krijgt een reguliere woonbestemming. Daarnaast worden in het plange-
bied 4 ruimte voor ruimte woningen toegevoegd. 

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 ope-
ningstijden 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.IM-
RO.0847.BP02021006-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelij-
keplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden ge-
opend.

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 ope-
ningstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met 
het KCC, tel. (0493) 494 888.

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 wor-
den opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 15 t/m 21 oktober 2021 zijn wegens een technische storing geen  
ingediende aanvragen omgevingsvergunning verwerkt. 

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 15 t/m 21 oktober 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):

 - Bosrandweg (nabij 6), kappen van bomen (herplantplicht) en het aanleggen van 
een speelberg, vennen en wandelpaden t.b.v. Natuurpoort Vennenhorst (19-10-
2021);

 - Esdoornstraat 44 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (19-10-2021);
 - Garve 15 t/m 47 en Waterlaat 8 en 10, oprichten van 19 woonhuizen (21-10-

2021);
 - Heikantstraat 10, oprichten van een woonhuis (21-10-2021);
 - Novaliastraat 5, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(20-10-2021);
 - Vaarsehoefweg 40, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(19-10-2021);
 - Vissersweg 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(20-10-2021).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken 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 voor-
zien 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, Post-
bus 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.

Gemeentenieuws

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. 

Omgevingsvergunningen 

28 oktober 2021   Meer informatie: www.someren.nl 



Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. 

De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken 

CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, vindt 

van 28 oktober tot en met 5 november de Nationale Klimaatweek 2021 plaats. Op www.iedereendoetwat.nl kun je hier 

meer over lezen. Ook in Someren werken inwoners, bedrijven en de gemeente volop aan een duurzame toekomst. 

Benieuwd wat er allemaal gedaan wordt? Kijk dan eens op www.somerennatuurlijkduurzaam.nl. 

En ontdek wat de gemeente doet en wat je zelf kunt doen om je steentje bij te dragen. 

Samen maken we Someren Natuurlijk Duurzaam. 

Afkoppelen regenpijp

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds 

vaker te maken met extreme weersomstandig-

heden. Lange periodes van droogte en/of hitte, 

gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente So-

meren wil de gemeente klimaatbestendig maken. 

Wij kunnen dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% 

van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk 

privaat terrein. Alleen samen kunnen we Someren 

beter bestand maken tegen de steeds vaker voor-

komende hoosbuien en langdurige droge en hete 

perioden. Door de regenpijp af te koppelen van het 

rioolstelsel en het schone regenwater apart op te 

vangen in bijvoorbeeld een regenton draag je al een 

belangrijk steentje bij. Hiermee voorkom je dat de 

riolering bij hevige regenbuien overbelast raakt en 

heb je ten tijde van droge periodes een extra buffer 

water voor je tuin. Voor het afkoppelen bestaan ook 

subsidies.

Voor gratis advies over de afkoppel- en subsidie-

mogelijkheden kun je terecht bij de afkoppelcoach 

van de gemeente, bereikbaar via 0493 – 494 888 

of afkoppelcoach@someren.nl. Meer informatie: 

www.onweerstaanbaarsomeren.nl

Someren Natuurlijk Duurzaam

Bezoek de demo-woning
In de groene wijk Groote Hoeven heeft de 

gemeente een demo-woning gebouwd aan de 

Waterlaat 35, waarin zoveel mogelijk gebruik is 

gemaakt van duurzame, circulaire materialen. 

Ook de tuin is zo klimaatbestendig mogelijk 

ingericht met speciale wateropvang. Nieuwsgierig? 

Maak dan ter informatie en inspiratie een afspraak 

om de demo-woning en tuin te bezoeken. 

Mail naar demo-woning@someren.nl of 

bel (0493) 494 888.

De Groene Zone

Het is momenteel volop in het 

nieuws: Fors stijgende energie-

tarieven waarmee iedereen al te maken heeft of in 

2022 te maken krijgt. Door zonnepanelen op het 

dak te leggen, wek je je eigen stroom op en hoef je 

minder stroom af te nemen van je energieleveran-

cier. Project De Groene Zone, waar Someren samen 

met 11 andere gemeenten onderdeel van uitmaakt, 

biedt een gunstige financiële regeling om zonder 

eigen investering zonnepanelen te laten plaatsen. 

Dit betekent dat je als deelnemer al geld bespaart 

vanaf de eerste maand! Daarnaast krijg je 15 jaar 

lang garantie en een contract met jouw gemeente. 

In Someren kunnen nog zo’n 90 

woningeigenaren meedoen. 

Meer informatie: 

www.degroenezone.nl

Regeling Reductie 
Energiegebruik 
Woningen 
Vouchers voor huurders
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 kunt aanschaffen. 

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, radiator-

folie, vezelmateriaal, kit of een brievenbusklep of 

ter besparing van energie zoals de aanschaf van 

ledlampen of tijdschakelaars.

Via www.duurzaambouwloket.nl/rrew-someren

kunnen huurders een voucher aanschaffen. De 

subsidie voor woningeigenaren heeft inmiddels het 

plafond bereikt. Voor huurders zijn er nog volop 

mogelijkheden.

Energieadvies voor woningeigenaren
Naast de vouchers voor kleine energiebesparende 

maatregelen komen er binnenkort voor woning-

eigenaren vouchers beschikbaar voor een energie-

advies. Met deze voucher kun je een energiecoach 

uitnodigen voor deskundig advies over energie-

besparende mogelijkheden/ aanpassingen in de 

koopwoning. 

Zodra de vouchers  beschikbaar zijn, zullen we dit 

o.a. op deze gemeentepagina bekendmaken.

Aardgasvrij 
wonen
Zo’n 95 procent van alle woningen gebruikt aardgas 

voor verwarming, warm water en om te koken. Het 

gebruik van deze hoeveelheid aardgas zorgt voor te 

veel CO2 uitstoot en dat is slecht voor het milieu. 

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we 

dat alle huizen in 2050 in Nederland van het gas af 

zijn. De gemeente heeft inmiddels het onderzoek 

(Transitievisie Warmte) naar welke alternatieven 

voor aardgas per wijk het meest voor de hand 

liggen afgerond. De raad heeft dit onderzoek in juli 

2021 vastgesteld. Belangrijk hierbij is dat mogelijke 

toekomstige oplossingen duurzaam, betrouwbaar 

en voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. 

Het is nog niet besloten welk gebied in gemeente 

Someren straks (rond 2030) als eerste overgaat 

naar een nieuwe warmtevoorziening. Uit een 

eerste onderzoek zijn wel een aantal mogelijke 

interessante verkenningsgebieden naar voren 

gekomen waar momenteel verder onderzoek naar 

wordt gedaan: Someren-Noord en Waterdael I en 

II. Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar 

afgerond.

Energiehuis Slim Wonen

Energiehuis Slim Wonen is een digitaal serviceloket 

waar huiseigenaren, huurders en klein MKB terecht 

kunnen voor gratis onafhankelijke en deskundige 

voorlichting over slim energie besparen en opwek-

ken. Doe bijvoorbeeld een gratis woning quickscan, 

controleer of je dak geschikt is voor zonnepanelen, 

meld je aan voor een thema-avond of bezoek het 

Energiehuis in Helmond. Energiehuis Slim Wo-

nen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 

Laarbeek, Nuenen en Someren. 

Meer informatie: 

www.energiehuisslimwonen.nl

www.somerennatuurlijkduurzaam.nl


