
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 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 verband met corona zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. Het gemeentehuis is alleen toegankelijk 
in de ochtend en op maandagavond. Het is nog niet bekend tot wanneer deze maatregel geldt.

Afspraak of ophalen van 
documenten
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur
Maandagavond: 17.00 - 20.00 uur

Telefonische bereikbaarheid 
blijft ongewijzigd
Maandag t/m donderdag: 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Beperkte dienstverlening
• In verband met het coronavirus wer-

ken de meeste werknemers van de ge-
meente thuis.

• Ga alleen naar het gemeentehuis als 
dat echt noodzakelijk is. Stel uw aan-
vraag uit, als dat kan.

• Regel indien mogelijk uw zaken digitaal 

via onze website of telefonisch.
• Het kan zijn dat u langer moet wachten 

voordat u aan de beurt bent vanwege 
beperkte bezetting van het personeel. 
Wij vragen u hiervoor begrip.

• Betaal indien mogelijk met pin in plaats 
van contant. Wilt u toch contant betalen 

dan vragen we u om het geld op de ba-
lie te leggen.

Bent u verkouden, hoest u of heeft u 
koorts en heeft u een afspraak bij de ge-
meente? Verzet dan uw afspraak.

In de afgelopen week zijn enkele inbraken gepleegd binnen de gemeente Someren. In donkere dagen rondom de feest-
dagen slaan inbrekers graag hun slag. Wees daarom extra alert als u thuis weggaat.

Weet dat inbraken niet altijd ‘s nachts 
plaatsvinden en dat u kunt helpen met in-
formatie doorgeven. “Rare fi guren”,  “on-
bekende voertuigen” zegt uw gevoel dat 
het niet klopt? Maak melding via 112 van 
een verdachte situatie!

Met een paar simpele maatregelen kunt u 
de kans op een inbraak al aanzienlijk ver-
kleinen:
• Sluit de woning bij vertrek zorgvuldig 

af;
• Zorg dat de woning na vertrek een 

bewoonde indruk maakt. Laat bijvoor-
beeld wat glazen op tafel staan;

• Maak van uw raam geen etalage. Leg 
uw tablet of smartphones niet in de 
vensterbank of vol in het zicht op de 
eettafel;

• Laat in en om het huis lampen branden. 
Laat bijvoorbeeld ook op de bovenver-
dieping een lamp aan;

• Kies voor slimme technische oplossin-
gen. Zo zijn er producten te koop die 
ervoor zorgen dat het lijkt alsof de te-
levisie aanstaat. Maar denk ook aan 

een deurbel die tegelijkertijd opnames 
maakt die u op een mobiele telefoon 
kunt bekijken. Sommige inbrekers bel-
len namelijk eerst aan om te kijken of 
er iemand opendoet. Via uw telefoon 
krijgt u door dat er iemand aanbelt en 
kunt u antwoorden dat u boven bent en 
even niet naar de deur kunt komen;

• Informeer de directe buren of bevrien-
de straatbewoners wanneer u niet thuis 
bent. Zij kunnen bij verdachte situaties, 
zoals lawaai in huis of verdachte perso-
nen bij de deur, de politie inschakelen.

Kijk voor meer informatie op www.maak-
hetzeniettemakkelijk.nl

Tijdelijk gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Meer woninginbraken! Wees alert!

18 november 2021 Meer informatie: www.someren.nl 

Donderdag 25 november a.s.:

Verkeershinder bij brug Sluis 13

Vanwege onderhoudswerkzaamheden 
is de brug over de Zuid-Willemsvaart bij 
Sluis 13 op donderdag 25 november wat 
vaker open. Dit betekent langer wachten 
voor wegverkeer. Ook is van woensdag 24 
november tot en met vrijdag 26 novem-
ber de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van 
Sluis 13 gestremd voor de scheepvaart. 
Het ICT-systeem voor de bediening van 

de brug, inclusief de daarop aangesloten 
camera’s, afsluitbomen, omroepinstallatie 
en verkeersseinen worden vervangen.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden? U kunt bellen met de 
Landelijke Informatielijn van Rijkswater-
staat: 0800-8002 (gratis).

Koolmonoxide: 
Een echte sluipmoordenaar
Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat 
niet voor niets bekend als de sluipmoor-
denaar. Je ziet of ruikt het niet maar 
wanneer je het inademt kan dit ernstige 
lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks 
overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 
15 personen door koolmonoxidevergifti-
ging. Enkele honderden mensen belanden 
in het ziekenhuis. Hoge gasprijzen en het 
minder ventileren in huis lijken belangrij-
ke medeveroorzakers.
Een koolmonoxidemelder kan je op tijd 
waarschuwen en daarmee je leven red-
den!

Welke koolmonoxidemelder 
kopen?
Koop alleen een koolmonoxidemelder die 
de norm NEN-EN 50291 op de verpakking 

heeft staan. Dit betekent dat hij aan de 
technische eisen in deze norm voldoet. 
Koop bij voorkeur een koolmonoxidemel-
der die 5 tot 10 jaar lang meegaat.

CO-vergiftiging voorkomen? 
Kijk op www.co-wijzer.nl hoe je je huis 
veilig kan maken.

(Foto: Rijkswaterstaat)



Gemeentenieuws

Raadsvergadering

Donderdag 25 november 2021 vergadert de Somerense gemeenteraad digitaal. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Via de website www.someren.notubiz.nl kunt u de 
vergadering volgen. 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 filmuitzending is.

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 21 
 oktober en 4 november 2021.
3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5. Geen bedenkingen en wensen ter kennis brengen over deelname
 Metropoolregio Eindhoven in Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
 Zuidoost-Brabant.

BESPREEKSTUKKEN
6. Vaststellen Toeristische beleidsnota Someren 2030.
7. Vaststellen van de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0.
8. Sluiting.

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
19 november  Streetwise, BS De Diamant
20 en 21 november Oldtimerrit
21 november  Intocht Sinterklaas Lierop

• Collectes
21 t/m 27 november Kerk in Actie

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. 

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een onder-
steuningsvraag 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 

Burgemeester Blok bezoekt  
Sinterklaas met cliënten van ORO
Op 13 november zijn burgemeester Dilia 
Blok en cliënten en begeleiders van ORO 
Someren naar de landelijke intocht ge-
weest in paleis Soestdijk in Baarn. Vooraf-
gaand hebben ze hiervoor samen koekjes 
gebakken. Tijdens de intocht hebben ze 
deze met alle liefde, als bakkertjes ver-
kleed, aan de Sint en zijn pieten overhan-
digd. 

Iedereen is mooi en bijzonder
De gemeente Someren is een tijd terug 
benaderd door de Omroep van de lande-
lijke sinterklaasintocht met de vraag of 
we dit jaar aan de landelijke intocht mee 

zouden willen doen. Daarop zochten we de 
samenwerking met ORO Someren en heb-
ben we een gezamenlijk plan ingestuurd. 
Uiteindelijk zijn we uitgekozen om de in-
tocht te mogen lopen.
Insteek van het plan was, dat iedereen in 
Someren mooi en bijzonder is en dat elke 
inwoner in onze kleurrijke gemeente mag 
meedoen. Dit hebben we dan ook in dicht-
vorm aan de Sint verteld.

De cliënten en ook onze burgemeester 
hebben een onvergetelijke dag gehad! 
Een sfeerimpressie hiervan is te zien op 
de facebookpagina van ORO Someren.

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

VACATURE

(28 uur per week)

Heb jij kennis op P&O gebied en gevoel voor digitalisering 
van processen? Kijk jij met een frisse blik naar je 
werkzaamheden en durf jij deze anders aan te pakken? Ben jij 
een teamworker die het leuk vindt om collega’s te helpen, 
maar weet je ook zelfstandig je weg te vinden?
Dan zoeken wij jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl voor meer informatie.
Functiewaardering schaal 7 max. € 3.176,-- bij 36 uur/week.

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

Bekendmakingen 

• Individuele gehandicaptenparkeerplaats Swaanesdries
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op een parkeerstrook 
aan de Swaanesdries een parkeerplaats aan te wijzen als een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats voor een bewoner van de Zuiderstraat. In de parkeer- 
strook wordt hiervoor een parkeervak gemaakt (eerste plek gezien vanaf 
de kruising Zuiderstraat-Swaanesdries). Bij dit  parkeervak wordt een 
gehandicaptenparkeerplaatsbord geplaatst met een onderbord waarop het 
kenteken van de auto is aangegeven. Het verkeersbesluit hiervoor wordt met 
de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18 november 
2021 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.   

 

• Instellen 60 km/h-zone buitengebied Someren en 30 km/h op 
   Potakkerweg

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op de Potakkerweg 
een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen. Op de wegen in het omliggende 
gebied dat wordt begrensd door de Kanaaldijk (N266), Brugstraat, Boerenkamplaan, 
Burgemeester Roelslaan en de bebouwde kom van Someren, wordt een 60 km/h-zone 
ingesteld. Het verkeersbesluit voor het plaatsen van de bijbehorende verkeersborden 
wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18 november 
2021 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.   

• Parkeerverbod Van Lieshoutstraat

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om een parkeerverbod in te 
stellen aan de oostzijde van de Van Lieshoutstraat tussen de kruising Van Lieshoutstraat 
– Postel – Heuvel en Van Lieshoutstraat 61. Het verkeersbesluit voor het plaatsen 
van de parkeerverbodsborden op dit gedeelte van de Van Lieshoutstraat wordt met 
de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18 november 2021 
bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.  

 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!

FACEBOOK
TWITTER-SQUARE
instagram
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Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, lig-
gen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeente-
huis. 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 5 t/m 11 november 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsver-
gunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amarant 4, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (9-11-2021);
 - Amarant 6, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (9-11-2021);
 - De Horst ongen. (kavel 4), oprichten van een woonhuis (5-11-2021);
 - Heistraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (8-11-2021);
 - Laan ten Boomen 31, renoveren van een dak en aanbrengen isolatie (8-11-2021);
 - Loostreeplaan 13, uitbreiden van een woonhuis (8-11-2021);
 - Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (8-11-2021);
 - Tamboer ongen. (kavel 178), oprichten van een woonhuis (8-11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 161), oprichten van een woonhuis (11-11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 174), oprichten van een woonhuis (11-11-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 5 t/m 11 november 2021 zijn de volgende verleende omgevingsver-
gunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Esdoornstraat 44, oprichten van een woonhuis (8(-11-2021);

 - Floreffestraat 51, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (8-11-2021);
 - Gildeplein 17, oprichten van een overdekt terras en een bijgebouw (11-11-2021);
 - Half Elfje 4, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(9-11-2021);
 - Heikantstraat 20, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(9-11-2021);
 - Herselseweg ongen., kappen van bomen onder hoogspanningsverbindingen  

(11-11-2021);
 - Kerkstraat 30d, verbouwen van een winkelpand (8-11-2021);
 - Peelweg 1, plaatsen van een tijdelijke tent (11-11-2021);
 - Tuinstraat 18, kappen van bomen, herplantplicht (8-11-2021).

• Verlenen omgevingsvergunning

Uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat met ingang van 19 november 2021 gedurende zes weken ter inzage 
ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Lungendonk 18, inzake het veranderen van een inrichting, oprichten van 3 stallen, 

1e fase.

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

Ontwerpbesluit
Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en de beantwoor-
ding van de zienswijze is opgenomen in het definitieve besluit.

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (0493) 494 888.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is ge-
legd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet 
mee eens bent. 
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt 
kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voor-
ziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn 
kosten verbonden.
U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: 
http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.
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Omgevingsvergunningen

Berichten over uw buurt? Meld u aan!
Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals 
aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en 
wijzigingen van andere regelgeving? De gemeente publiceert deze besluiten op 
berichten over uw buurt. U kunt zich hiervoor abonneren via een e-mailservice, zo 
wordt u actief op de hoogte gehouden. 

Aanmelden e-mailservice
Meld u aan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/aanmelden.

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. 


