
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

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 
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 So-
meren twee avonden plaats voor mensen 
met een auditieve 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 zou-
den willen zien in hun omgeving. Eerder 
stond hiervoor ook een bijeenkomst ge-
pland op 11 november, deze vervalt. In 
november zijn er ook nog avonden voor 
mensen met een verstandelijke en psy-
chosociale 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 en visuele be-
perking. 

Maak een wereld van verschil in Someren
Bijeenkomst voor mensen met een auditieve en visuele beperking

De dorpsondersteuners en cliëntondersteuners 
staan voor u klaar 
Loopt u even vast en weet u niet goed bij wie u terecht kunt? Er staan verschillende, onafhankelijke hulpverleners voor 
u klaar. Zo zijn er de dorps- en de cliëntondersteuners. Zij kunnen u op weg helpen naar de juiste oplossing of instantie.

De ondersteuning van zowel de dorpson-
dersteuner als cliëntondersteuner is gratis. 
U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.

Dorpsondersteuners 
Heeft u een vraag en weet u niet precies 
waar u moet beginnen met zoeken? Vraag 
het de dorpsondersteuners. Elke kern 

heeft een vaste dorpsondersteuner waar 
u terecht kunt met vragen. Bijvoorbeeld 
vragen over wonen, mantelzorg, financiën 
en eenzaamheid. De dorpsondersteuners 
denken met u mee en zoeken samen met u 
naar een oplossing. Zij werken samen met 
de gemeente en diverse andere instanties 
zoals de politie, LEV-groep en Onis Welzijn. 

Er zijn meerdere dorpsondersteuners 
actief:
•  Lierop: Marieke Linders (dorpsonder-

steuner@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 

Cliëntondersteuners 
Heeft u hulp nodig bij het regelen van 
zorg en ondersteuning? Maak dan gebruik 
van een onafhankelijk cliëntondersteuner. 
Bijvoorbeeld: u heeft een gesprek met 
iemand van de gemeente over uw zorg-
vraag. Een cliëntondersteuner bereidt het 
gesprek met u voor en gaat met u mee 
naar het gesprek. Hij/zij denkt met u mee, 

helpt u bij het stellen van vragen, het be-
denken van oplossingen en het maken van 
keuzes. De cliëntondersteuner helpt u om 
zo veel mogelijk zelf de regie te houden. 
Hij/zij is uw persoonlijk adviseur en helpt 
u de zorg en ondersteuning te krijgen die 
bij u past.
Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat wil 
zeggen dat hij/zij niet verbonden is aan de 
gemeente of aan een andere zorgorgani-
satie. De cliëntondersteuner is er echt voor 
u. 

Waar kunt u terecht? 
In Someren zijn meerdere cliëntonder-
steuners actief. U mag zelf bepalen met 
wie u contact opneemt. Zie ook 
www.zosomeren.nl/clientondersteuning.  

•  KBO-kring Someren, tel. (06) 39579215, 
www.kring-gemeente-someren.nl 

  Voor mensen die vragen hebben op het 
gebied van zorg en ondersteuning. 

•  MEE De Meent Groep, tel. (088) 465 
3555, www.meezuidoostbrabant.nl

  Voor iedereen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking, autisme, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) of een 
chronische ziekte en hun naasten. 

•  Naar Keuze, tel. (06) 33726706, 
 www.naar-keuze.nl 
  Voor ouders en familieleden van mensen 

met een (verstandelijke) beperking die 
een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
hebben. 

•  Stichting Ouders en Jeugdzorg, (085) 
8771250, www.oudersenjeugdzorg.nl

  Voor ouders die in conflict zijn met of 
moeite ervaren in de samenwerking met 
jeugdzorgorganisaties. 

•  Zorgbelang Brabant-Zeeland, (013) 
2020054, www.adviespuntzorgbelang.nl  
Voor alle inwoners van ge-
meente Someren. 
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Elk kind verdient een veilig thuis
Week van de Pleegzorg
Van 3 tot en met 10 november wordt voor 
de zevende keer de Week van de Pleegzorg 
georganiseerd. Deze week is een initiatief 
van Pleegzorg Nederland in samenwerking 
met de 32 regionale pleegzorgorganisa-
ties. Het doel is om de aandacht te ves-
tigen op het belang van pleegzorg en het 
tekort aan pleegouders in ons land. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor 
korte of langere tijd in een ander gezin 
verblijft omdat wonen bij de eigen ou-
ders door omstandigheden (tijdelijk) niet 
kan. Soms logeren kinderen af en toe een 
weekend bij pleegouders. Vaak wonen 
kinderen zeven dagen in de week in een 
pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is 
afhankelijk van wat het beste is voor het 
kind. Als er in een gezin problemen met 
kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit 
thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, 
dan is pleegzorg de eerste keus. Deze op-
vangvorm blijft het dichtst bij de natuurlij-
ke gezinssituatie. Het recht van kinderen 
om in een gezin op te groeien, staat bij 
pleegzorg centraal. 

Openjewereld.nu 
Help een kind zo thuis mogelijk op te 
groeien. Benieuwd wat jij kunt doen? Doe 
de test op Openjewereld.nu, de landelijke 
wervingscampagne-site voor pleegzorg. 
Hier krijgt het begrip ‘pleegzorg’ beteke-

nis vanuit het perspectief van het kind, 
de ouder, de pleegouder en de pleegzorg-
begeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard 
nodig want voor ruim 22.000 kinderen is 
een veilig en stabiel thuis niet vanzelf-
sprekend. 

Weten of pleegzorg iets is 
voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan of volg 
vrijblijvend een van de maandelijkse in-
formatieavonden van Combinatie Jeugd-
zorg. De eerstvolgende online avond is 
op maandag 15 november. Meer informa-
tie, een informatiepakket aanvragen of je 
aanmelden voor een informatieavond gaat 
heel eenvoudig via https://pleegzorg.
combinatiejeugdzorg.nl. 



Gemeentenieuws

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
4 november  Streetwise basisschool de Vonder
6 november  Hubertusjacht 

Collectes
7 t/m 13 november  Stichting Alzheimer Nederland

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.

Commissievergaderingen

Donderdag 11 november vergaderen de commissies ter 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.

Op donderdag 11 november om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Op 
de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen Toeristische beleidsnota Someren 2030.(inclusief presentatie).
5. Vaststellen van de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0.
6. Ingekomen stukken/mededelingen:
a. Informatie over evaluatierapport Gemeenschappelijke Regeling Blink.
7. Rondvraag.

Op donderdag 11 november om 21.00 uur vergadert de commissie Burger en 
bestuur. 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 en 28 oktober 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4.  Geen wensen en bedenkingen ter kennis brengen over deelname Metropoolregio 

Eindhoven in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant.
5. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Informatie over vastgestelde begroting GGD Brabant ZuidOost 2022.
6. Rondvraag.
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Dinsdag 9 november a.s.:

Digitale Leer & Werk Markt 
Werkzoekenden
Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen op dinsdag 9 november 2021 tussen 10.00 en 
15.00 uur de digitale Leer & Werk Markt bezoeken via: https://leer-en-werkmarkt.nl/. 
Je hoeft je niet aan te melden; ga eenvoudig naar de site en je zit meteen in de Leer & 
Werk Markt omgeving.

Werkgevers en uitzendbureaus
Werkgevers en uitzendbureaus die geïnteresseerd zijn in deelname voor een volgende 
Leer & Werk Markt, kunnen contact opnemen met: Michael Kraaipoel UWV (06) 11 34 73 
78, Linda Koolhaas Senzer (06) 43 98 26 08, of mailen naar info@leer-en-werkmarkt.nl.

Omgevingsvergunningen

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 ge-
opend 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 opge-
vraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 15 t/m 28 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - De Horst ongen. (kavel 1), oprichten van een woonhuis (22-10-2021);
 - De Horst ongen. (kavel 6), oprichten van een tijdelijke woonunit (20-10-2021);
 - De Horst ongen. (kavel 6), oprichten van een woonhuis (20-10-2021);
 -  Kerkendijk 80, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(26-10-2021);
 - Lijestraat 33a, verbouwen van een woonhuis (21-10-2021);
 - Ploegstraat 12, verbouwen van een woonhuis (28-10-2021);
 -  Ter Hofstadlaan 201, Verbouwen en uitbreiden van een woonzorgcentrum 
  (27-10-2021);
 -  Vaartje 24, legaliseren van een carport (19-10-2021).

 
• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 22 t/m 28 oktober 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Amarant 11, oprichten van een woonhuis (26-10-2021);
 - Amarant 21 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (25-10-2021);
 -  Broekstraat 10, 10a en 10b, veranderen brandcompartimentering bedrijfspand 

(27-10-2021);
 -  Kerkendijk 152a, afwijken van de bestemming t.b.v. verhuur bedrijfswoning 

(25-10-2021);
 -  Molsterstraat 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-

ten (26-10-2021);
 - Opper 2 en 4, oprichten van een dubbel woonhuis (25-10-2021);
 - Peelweg 1, oprichten van een loods (26-10-2021).

• Verlengen beslistermijn 
In de periode van 22 t/m 28 oktober 2021 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 -  Smulderslaan 46, inzake het oprichten van een varkensstal, fase 1 
  (25-10-2021).
Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend ge-
maakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 -  Herselseweg 3, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingeko-

men op 18 oktober 2021;
 -  Somerenseweg ongen., voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 19 oktober 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 5 november tot 19 november 2021.

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 6 oktober 2021 een 
melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door Van 
der Heijden Nistelrode, Loosbroekseweg 21, 5388BC Nistelrode.
Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen be-
kend gemaakt om in de periode tussen 27 oktober 2021 en 27 januari 2022, gedurende 
drie aaneengesloten dagen,  op de locatie Heikantstraat 11 te Someren met behulp van 
een mobiele breker puin te breken dat afkomstig is van varkensstallen.
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 ge-
meentehuis. Het KCC is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een af-
spraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Kopieën van stukken kunnen 
tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.



In de raadsvergadering van donderdag 4 november wordt de Begroting 2022 
behandeld. De begroting is in opdracht van de gemeenteraad opgesteld. We staan er als 
gemeente gelukkig goed voor. Dat wil zeggen een sluitende begroting en een positieve 
toekomstprognose. Voor de komende jaren kunnen we daarom o.a. afzien van de eerder 
geplande extra verhoging van de OZB en verhogen we deze alleen met de gebruikelijke 
jaarlijkse indexering. Daarnaast is er ruimte voor extra investeringen beschikbaar. In de 
begroting staan de plannen voor de komende tijd opgenomen. Per portefeuille lichten 
we enkele projecten toe:

DIENSTVERLENING

 Extra impuls geven
We zien als gemeente veel extra werk op 
ons afkomen zoals de voorbereiding van de 
Omgevingswet die volgend jaar ingaat, de 
duurzaamheidsopgave en alles rondom 
klimaatadaptatie. Daarnaast heeft corona-
tijd voor veel extra werk gezorgd. De 
gemeente heeft in deze periode bijvoor-
beeld een verdubbeling van het aantal 
bouwaanvragen zien binnenkomen. 

Deze moeten momenteel beoordeeld en 
vergund worden met hetzelfde aantal 
mensen, want ook wij hebben te maken 
met de huidige krapte op de arbeidsmarkt 
en kunnen moeilijk aan extra personeel 
komen. En dat betekent dat we, net als bij 
andere sectoren, soms te maken krijgen 
met wachttijden. Daar is de gemeente 
Someren niet uniek in. We zullen er alles 
aan moeten doen om onze dienstverlening 
op peil te houden. In de begroting is een 
bedrag van € 200.000,- opgenomen om 
een extra impuls te geven aan extra 
personeelsinzet en om de kwaliteit en 
continuïteit van onze dienstverlening 
te behouden. 

WONEN

 Versnellen 
 en Vernieuwen
Nederland kent momenteel een woningcrisis. 
Someren ontkomt daar niet aan en ook hier 
is de vraag naar woningen extreem. Vooral 
voor starters, sociale huur en vrije sector is de 
nood hoog. Onze recente woonvisie ziet wel 
toe op ontwikkeling van voldoende woningen, 
maar het is nodig om dit proces te versnellen. 
Daarom wil het college een procesbegeleider 
aantrekken die de uitrol van de in de woonvisie 
genoemde doelen versneld gaat begeleiden. In 
de begroting is hiervoor een bedrag van 
€ 50.000,- opgenomen. Om aan de grote 
woonbehoefte te voldoen, kopen we gronden 
aan en zijn we gronden aan het verkennen. We 
merken dat we hierbij ook tegen onze grenzen 
aanlopen; gronden zijn niet altijd beschikbaar 
en de prijs wordt vaak opgestuwd. Dit werkt 
verlammend. Daarom kijken we naar andere 
innovatieve mogelijkheden op bestaande 
percelen zoals hoogbouw, splitsen van grote 
kavels en nieuwe woonconcepten waaronder 
tiny houses en kleine patio bungalows. 
Ondertussen werken we gestaag door aan 
diverse bouwprojecten: De ontwikkeling van 
het project Goede Vaart in Someren-Eind en 
de verdere uitbreiding van o.a. de Gildewijk 
in Lierop en Groote Hoeven in Someren-Dorp. 

BELEEFBAAR BUITENGEBIED

 Kramp of Kans
We zijn al een aantal jaren bezig om ons buiten -
gebied goed in beeld te krijgen. Belangrijk 
hierbij is het op orde houden van de kwaliteit 
van het gebied. Het buitengebied is steeds 
meer in trek als woongebied en recreatiegebied, 
maar we moeten wel rekening blijven houden 
met het behoud van het landelijke karakter 

Begroting 2   22
Enkele plannen toegelicht

Burgemeester Dilia Blok

CORONA

 Aandacht houden 
 voor gevolgen
Corona blijft voor ons een belangrijk onder-
werp. Door de voortwoekering van het virus 
blijft de situatie zorgelijk en onvoorspelbaar. 
Van groot belang is dat we zicht houden op de 
gevolgen op de verschillende terreinen. 
Op financieel gebied heeft corona, ondanks 
de steun van de overheid, grote impact op 
verschillende gezinnen en bedrijven. En zeker 
ook op het mentale en fysieke vlak laat het 
virus zijn sporen na. We blijven hier in 2022 
uiteraard extra aandacht voor hebben. 

VEILIGHEID

 Herken de valkuilen
Het college wil voor wat betreft veiligheid 
vooral inzetten op bewustwording. Voorkomen 
is altijd beter dan genezen. Mensen worden 
op verschillende manier geconfronteerd met 
criminaliteit, zoals cybercrime, oplichting via 
social media of nepberichten van de bank. 
Dit gebeurt op steeds slinksere manieren en 
inwoners verliezen hierdoor soms veel geld. We 
willen onze inwoners wijzen op de valkuilen en 
alert maken op deze praktijken. Daarnaast 
zetten we in op veiligheid in en om het huis, 
zowel ter voorkoming van brand als inbraak. 
We willen mensen laten hoe ze op dit gebied 
zelf hun eigen veiligheid kunnen bevorderen.

 Versnellen 

Wethouder Louis Swinkels



met mooie vergezichten en natuur. Ook de 
agrarische sector die hier werkzaam is en de 
boterham moet verdienen, willen we kansen 
bieden en tevens kan het de kraamkamer zijn 
van nieuwe bedrijfjes. Dit vraagt om fijn-
mazige afstemming. Het college wil daarom 
zoveel mogelijk samen optrekken met alle 
partners om een goede gezamenlijke invulling 
te geven aan het landelijk gebied. Kwantiteit 
en kwaliteit, beide zijn belangrijk!

CULTUUR

 Cultuur helpt
We investeren in cultuur. Nu er weer meer 
mogelijk is, merken we dat men elkaar weer 
graag wil ontmoeten. We sluiten bijvoorbeeld 
aan bij Land van de Peel en we laten jongeren 
meer kennis maken met het brede cultuur-
aanbod door scholen te stimuleren. Mentale 
veerkracht is waar de  maatschappij behoefte 
aan heeft en dat begint bij de jeugd. Als zij 
zichzelf beter leren kennen kunnen ze zich ook 
beter uitdrukken. Dat is belangrijk en dat is 
ook werken aan cultuur. Cultuurparticipatie 
draagt bij aan verbinding van mensen. Het is 
een hoeksteen voor de samenleving.

ECONOMIE

 Groei lokaal, 
 samenwerken regionaal
Er zijn verschillende branches die het vanwege 
corona nog steeds moeilijk hebben zoals de 
horeca, recreatie en toerisme en de reisbranche. 
We onderzoeken hoe we deze sectoren kunnen 
steunen. Daarnaast hebben we aandacht voor 
de bedrijventerreinen. Het college wil deze 
niet alleen uitbreiden, maar ook kwalitatief 
verbeteren met behulp van bijvoorbeeld 
 parkmanagement, cameratoezicht of een 
nieuwe hoofdroute met verbeterd asfalt. 
Er loopt al een onderzoek naar een regionaal 
bedrijventerrein en de noodzaak om meer in 
de Peel én met Brainport samen te werken is 
groot. Kennis en talent komt uit omliggende 
gemeenten. Someren speelt daarin een 
belangrijke rol.

CENTRUMPLAN

 Van visie 
 naar uitvoering
Afgelopen jaren is er veel informatie opgehaald 
bij verschillende doelgroepen met de dorps-
conferenties, enquêtes en overleg. Wat voor 
dorp wil je zijn? Inmiddels is er op basis van 

deze input een centrumvisie opgesteld en 
vastgesteld. Deze visie wordt omgezet naar 
een stedenbouwkundig plan waarin concreet 
wordt vastgelegd hoe het centrum eruit 
komt te zien, inclusief de wegen, de bomen 
en de parkeervoorzieningen. 
Hierin investeert de gemeente nadrukkelijk 
mee en wil de eerste stap zetten door extra 
mankracht beschikbaar te stellen. Maar de 
markt moet het ook willen. We kunnen dit 
niet alleen! Het centrum is niet van de 
gemeente maar van de gemeenschap!

ONWEERSTAANBAAR SOMEREN / 
KLEIN STRABRECHT

 Volg het water
Het gebied Klein Strabrecht omvat grofweg 
het westelijk gedeelte van de gemeente, 
te beginnen bij Sang en Goorkens in het 
noorden en eindigend in het zuiden bij de 
Boksenberg, De Pan en de tuinders. 
Deze hele strook gaan we voorzien van een 
slimme waterhuishouding waardoor het 
water veel gemakkelijker weg kan uit de 
kernen, maar vastgehouden kan worden in 
het buitengebied. In tijden van droogte kan 
het dan benut worden om het droge land 
te vernatten. 1+1=3 dus. Het project is een 
onderdeel van Onweerstaanbaar Someren 
en verlegt hiermee het aandachtsgebied van 
het bebouwd gebied naar landelijk gebied. 
De laatste projecten in het bebouwd gebied 
lopen. De logische vervolgstap hierop is dat 
we gaan kijken hoe we het water, dat bij 
natte periodes zo snel mogelijk het bebouwd 
gebied uit moet, wordt opgevangen in de 
nieuw aangelegde buffers en wadi’s om daar-
na slim af te afstromen naar het landelijk 
gebied. Droge voeten, natte grond dus.

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Even pas op de plaats
Vorig jaar heeft de raad besloten dat er op het 
gebied van maatschappelijke zorg, verspreid 
over de komende vier jaren, een bezuiniging 
van 10% (4 x 2,5% per jaar) moet plaatsvinden. 
Het college heeft echter de ruimte gevonden 
om de bezuiniging van 2,5% voor het eerste 
jaar te laten vervallen. De reden hiervoor is dat 
we zien dat er, wellicht mede door corona, door 
zowel jongeren als mantelzorgers een groter 
beroep wordt gedaan op de ondersteuning van 
Onis en maatschappelijk werk. Daarom lijkt het 
ons verstandiger om de bezuiniging een jaartje 
uit te stellen en hiermee de ruimte te creëren 
om te kijken hoe de vraag naar maatschappe-
lijke zorg zich verder ontwikkelt. 

LOKAAL PREVENTIE AKKOORD

Samenwerking loont
We hebben onze zorgkosten in Someren steeds 
beter in de hand doordat we goed samenwer-
ken met de gemeenschap zoals het onderwijs, 
verenigingen en dorpsondersteuners. Omdat 
we hebben gezien dat goede samenwerking 
en inzetten op preventie loont, stellen we een 
Lokaal preventie akkoord op. In dit akkoord 
worden afspraken vastgelegd ter voorkoming 
van gezondheidsproblemen. Voor het opstellen 
hiervan gebruiken we alle kennis en ervaring 
die we al eerder hebben opgedaan, zoals bij het 
project Weerbaarheid. 

INCLUSIEVE GEMEENTE

 Ervaringsdeskundigen 
 aan het woord
Someren is een allemansgemeente. Dit 
betekent dat iedereen in onze gemeente mee 
moet kunnen doen. Momenteel zijn we met 
verschillende ervaringsdeskundigen met 
bijvoorbeeld motorische, visuele, auditieve of 
verstandelijke beperkingen in gesprek om te 
kijken wat we als gemeente nog beter kunnen 
doen om iedereen deel te kunnen laten nemen 
aan onze samenleving. De gesprekken leveren 
straks input op voor een inclusie agenda waar 
we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Wethouder Theo Maas

Meer weten over de begroting?
Bekijk deze dan online op https://someren.begroting-2022.nl of volg de behandeling van de begroting 
tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 november vanaf 20.00 uur via Siris radio of tv.


